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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจด้ำนรับประกันวินำศภัยทุกประเภท
ได้แก่ กำรประกันอัคคีภัย ประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง ประกันภัย รถยนต์ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวมทั้ง
กำรรั บ ประกั น ภั ย ต่ อ โดยเริ่ ม ด ำเนิ น กิ จ กำรตั้ ง แต่ ปี 2490 ต่ อ มำบริ ษั ท ฯ ได้ เ ข้ ำ จดทะเบี ย นในตลำด
หลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทยเมื่ อปี 2521 และแปรสภำพเป็น บริษั ทมหำชนในปี 2536 ปัจจุบันบริษั ทฯ
ดำเนินกิจกำรมำด้วยควำมมั่นคงเข้ำสู่ปีที่ 69 มีทุนจดทะเบียน 1,064.7 ล้ำนบำท อันประกอบด้วยหุ้นสำมัญ
106.47 ล้ำนหุ้น และมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท
1.1 วิสัยทัศน์
วิสัยทั ศน์ ของบริษั ทฯ คื อ “มุ่ งเป็นที่สุดในใจลูก ค้ำ ” เน้นกำรเติบโตอย่ ำงยั่งยืนด้วยสินค้ำและ
บริกำรที่หลำกหลำยตรงใจลูกค้ำ กำรตอบสนองลูกค้ำที่รวดเร็วฉับไว และบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
โดยดำเนินธุรกิจอย่ำงเอำใจใส่ต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้ำและคู่ค้ำ พนักงำน หน่วยงำนที่กำกับดูแล ตลอดจนสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงจริงจัง
ทั้งนี้ แนวทำงในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ มีดังนี้
ด้ำนผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ และคู่ค้ำ
บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงซื่อตรง ยุติธรรม เน้นหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน
เพื่อสร้ำงและดำรงควำมเชื่อมั่น ควำมศรัทธำของผู้ถือหุ้น ลูกค้ำและคู่ค้ำกับบริษัทฯ ตลอดไป โดยบริษัทฯ
ได้ประกำศนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันและกำรแจ้งเบำะแส (Whistle blowing) ที่ชัดเจน ซึ่งพนักงำนทุก
คนต้อ งยึ ด ถื อเป็ น แนวทำงกำรปฏิ บั ติ เช่น เดี ย วกั บ กำรพั ฒ นำคุ ณภำพกำรให้บ ริ ก ำรให้ รวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภำพเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกในประเทศไทยและใน
ภูมิภำคเอเชียที่ได้รับประกำศนียบัตรรับรองคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9002 ในด้ำนกำรบริกำรของฝ่ำย
สินไหมทดแทนยำนยนต์ จำก Bureau Veritas Quality International (BVQI) สถำบันที่ได้รับกำรยอมรับ
ทั่วโลกเมื่อวันที่ 4 มีนำคม 2540 และบริษัทฯ ได้ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพในทุกระบบงำนของสำนักงำน
ใหญ่ สำขำ และสำนักงำนในกรุงเทพฯและปริมณฑลเมื่อ 11 พฤษภำคม 2543 ต่อมำบริษัทฯ ได้รับกำร
รับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001 : 2000 ทุกระบบงำนขององค์กร เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2545
และได้รับกำรรับรองคุณภำพ ISO 9001 : 2008 ทุกระบบงำนขององค์กร เมื่อวันที่ 20 พฤษภำคม 2552 จำก
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BVQI โดยสถำบันรับรองคุณภำพ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) ซึ่งเป็นผลจำกกำรที่
บริษัทฯ ได้รักษำมำตรฐำนคุณภำพกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับกำร
รับรองมำตรฐำนคุณภำพ ISO/IEC 27001 : 2005 จำกบริษัท เอเจเอ รีจิสตรำส์ จำกัด เนื่องด้วยบริษัทฯ มี
กำรจัดทำระบบบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management) ในส่วน
ของบริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนของศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรองได้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ช่วย
เพิ่มควำมปลอดภัยให้กับข้อมูลสำรสนเทศต่ำง ๆ ขององค์กร และล่ำสุดบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองคุณภำพ
ISO 9001 : 2008 ทุกระบบงำนขององค์กร จำก British Standards Institution (BSI) เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม
2558
บริษัทฯ ยังคงเน้นกำรเอำใจใส่และสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำแต่ละรำยให้มำกที่สุด ซึ่งบริษัทฯ
ได้ รั บ รำงวั ล “ศู น ย์ รั บ เรื่ อ งและแก้ ไ ขปั ญ หำให้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภคดี เ ด่ น ”

ประจ ำปี 2558 โดยส ำนั ก งำน

คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จำกกำรที่บริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำรรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไข
ปัญหำให้แก่ผู้บริโภคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกระบวนกำรให้บริกำรลูกค้ำที่ได้มำตรฐำน ตลอดจนมีกำร
วัดผล วิเครำะห์และปรับปรุงกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ภำยใต้หลักเกณฑ์ของสถำบันรับรองมำตรฐำน
ไอเอสโอ สะท้อนให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในกำรดาเนินธุรกิจโดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
และให้ความสาคัญต่อการบริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
ด้ำนพนักงำน
บริษัทฯ มุ่งสรรหำบุคลำกรที่เป็นคนดี มีคุณธรรม มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มำร่วมงำน มีกำรอบรม
และพัฒนำพนักงำนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เช่นเดียวกับกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร
ที่เข้มแข็งในเรื่องกำรมุ่งเน้นลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง และยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในกำรทำงำน บริษัทฯ ยั ง
ได้ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็น เพื่อกำรพัฒนำองค์กร เน้นกำรให้พนักงำนร่วมกัน
ทำงำนเป็นทีม มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์จำกบุคคลหนึ่งไปสู่พนักงำนคนอื่น ๆ
สำหรับกำรรักษำพนักงำนที่มีคุณภำพให้อยู่กับองค์กรนั้น บริษัทฯ มีกำรประเมินผลงำนอย่ำง
ยุติธรรมและเป็นระบบ ให้ผลตอบแทนและจัดสวัสดิกำรอย่ำงยุติธรรมและจูงใจ มี Career Path และ
โอกำสก้ ำ วหน้ ำ ในอำชี พ ที่ ชั ด เจน รวมทั้ งจั ดสภำพแวดล้อ มและสิ่ง อำนวยควำมสะดวกต่ำ ง ๆ อย่ ำ ง
เหมำะสม ให้พนักงำนได้รู้สึกผ่อนคลำย ตำมแนวคิด Work Life Balance
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ด้ำนหน่วยงำนกำกับดูแล
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมกฏเกณฑ์ ระเบียบต่ำง ๆ ที่หน่วยงำนภำครัฐซึ่งกำกับดูแลกำหนดไว้อย่ำง
ครบถ้วน ทั้งในด้ำนฐำนะทำงกำรเงินและเงินกองทุนที่มีมำกกว่ำเกณฑ์ที่กำหนด กำรจัดทำรำยงำนกำรเงิน
และระบบบัญชีที่ตรงไปตรงมำ โปร่งใส รวมทั้งผู้บริหำรได้ป ฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำลและหลักปฏิบัติ
ของผู้บริหำรบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์อย่ำงเคร่งครัด
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมกฏหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย กำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลลู กค้ำ ตลอดจน
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทุกแขนง มีกำรจัดแถลงข่ำวและให้สัมภำษณ์ผู้บริหำรเป็นระยะ
เพื่อสื่อสำรข่ำวสำรขององค์กรไปสู่ลูกค้ำ คู่ค้ำและผู้ถือหุ้นอย่ำงสม่ำเสมอ
ด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้ปลูกฝังและสร้ำงจิตสำนึกให้ผู้บริหำรและพนัก งำนทุกระดับตระหนักถึงควำมสำคัญ
ของกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับกำรดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน
บริ ษั ท ฯ จึ ง มี น โยบำยสนั บ สนุ น กำรจั ด กิ จ กรรมเพื่ อสั ง คมในด้ ำนต่ ำง ๆ มำอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ง ในด้ ำ น
กำรศึกษำ สำธำรณสุข บรรเทำสำธำรณภัย กำรพั ฒนำชุมชนและสิ่งแวดล้อม กำรทำนุบำรุงศำสนำ และ
ศิล ปวัฒนธรรม โดยมีทั้ ง ดำเนินกำรโดยบริษั ทฯ เอง และร่วมมือกั บบริษัทพั นธมิตรในเครือ ได้แก่
โรงพยำบำลบำรุงรำษฏร์ และกรุงเทพประกันชีวิต เช่นเดียวกับกำรรณรงค์ในองค์กรเพื่อกระตุ้นจิตสำนึก
พนักงำนให้ตระหนักถึงปัญหำสิ่งแวดล้อม มีกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงเป็นรูปธรรม เช่น ลดเลิกกำรใช้
โฟมและพลำสติก กำรคัดแยกขยะ เป็นต้น
จำกกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงก้ำวหน้ำ มั่นคง และมีกำรรับผิ ดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลำกว่ำ 60 ปี
ของกำรดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รั บพระรำชทำนตรำตั้ง เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2547 ซึ่งถือเป็นสิริ
มงคลและเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของบริษัทฯ ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนที่ได้รับพระรำชทำนพระ
บำรมีปกป้อง ตรำตั้งพระรำชทำนนี้เป็นประดุจเอกสำรรับรองว่ำบริษัทที่ได้รับพระรำชทำนได้ประกอบ
ธุรกิจกำรค้ำโดยซื่อสัตย์สุจริต ตั้งอยู่ในศีลธรรม มีหลักฐำนมั่นคง เป็นที่เชื่อถือแก่มหำชนทั้งหลำยและเพื่อ
เป็ นก ำลัง ใจแก่ ผู้ป ระกอบธุรกิ จ อั นจะเป็นกำรส่งเสริมธุรกิ จในประเทศให้เจริญก้ ำวหน้ำอย่ ำงมั่นคง
ตลอดไป
ทั้งนี้ ปี 2558 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้ำหมำยเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 16,761 ล้ำนบำท เติบโตที่ร้อยละ
3 โดยกลยุทธ์หลักในกำรดำเนินงำนคือ กำรให้บริกำรลูกค้ำอย่ำงใกล้ชิดเพื่อเพิ่มอัตรำกำรต่ออำยุ กำรขยำย
ตลำดลูกค้ำ รำยย่อยอย่ำงต่อเนื่อง กำรขยำยตลำดสู่ภูมิภำคโดยเปิดสำขำใหม่เพื่อกำรให้บริกำรที่ทั่วถึง
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ครอบคลุมทั่วประเทศและรองรับโอกำสกำรเติบโตของธุรกิจจำกกำรเปิดเสรีประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
(AEC) เช่นเดียวกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่ ๆ ที่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค สำหรับ
ด้ำ นกำรบริ ห ำรจั ด กำรนั้ น บริ ษั ท ฯ เน้ น กำรท ำงำนด้ ว ยระบบกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งและกำรจั ด สรร
ประกั นภัย ต่อที่ มีประสิท ธิภำพ มี กำรนำเทคโนโลยี สำรสนเทศมำช่วยพั ฒนำระบบกำรทำงำนเพื่ อกำร
ให้บริกำรลูกค้ำที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น อีกทั้งยังคงมุ่งพัฒนำทักษะกำรทำงำนของบุคลำกรในด้ำนต่ำง ๆ
อย่ำงสม่ำเสมอ
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
การเปลี่ยนแปลงอานาจในการควบคุมบริษัทฯ
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอานาจในการควบคุมบริษัทฯ แต่อย่างใด
ลักษณะการประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมา
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2558 มีกำรฟื้นตัวขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยมีอัตรำกำรเติบโตของ GDP
ร้อยละ 2.8 (ที่มำ: สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ) เทียบกับปี ก่อนหน้ำที่
เติบโตร้อยละ 0.8 โดยกำรเมืองที่มีเสถียรภำพมำกขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้รัฐบำลสำมำรถออก
นโยบำยกระตุ้นเศรษฐกิจต่ำง ๆ และมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณภำครัฐได้อย่ำงต่อเนื่อง แม้จะมีควำมล่ำช้ำใน
กำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่ง อยู่บ้ำง นอกจำกนี้ เศรษฐกิจของประเทศไทยยังได้รับ
ผลบวกจำกกำรท่องเที่ยวที่ขยำยตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงเด่นชัด ตลอดจนรำคำน้ำมันที่ลดลงมำกก็ทำให้อัตรำเงิน
เฟ้ ออยู่ ใ นระดับ ต่ำ อย่ำ งไรก็ ตำม กำรบริโภคภำคเอกชนได้รับผลกระทบอย่ ำงมำกจำกปัญหำหนี้ภำค
ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงอันนำไปสู่ควำมเข้มงวดในกำรพิจำรณำอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อำศัยหรือรถยนต์ของ
สถำบันกำรเงิน รวมทั้งปัญหำรำคำสินค้ำเกษตรที่ตกต่ำอย่ำงต่อเนื่อง และยังมีปัญหำภัยแล้งซ้ำเติม ยิ่งทำให้
กำลังซื้อของเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศลดลงมำกขึ้นไปอีก เช่นเดียวกับกำรส่งออกที่ไม่
สำมำรถเติบโตได้ เนื่องจำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ำสำคัญของไทยโดยเฉพำะเศรษฐกิจจีน
และควำมผันผวนของค่ำของเงินบำท
จำกปัจจัยลบต่ำง ๆ ที่กล่ำวมำข้ำงต้น ผนวกกับอัตรำเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินที่ลดลงจำกภำวะกำร
แข่งขันที่สูงของบริษัทประกันภัยต่อต่ำงประเทศและกำรไม่มีภัยพิบัติขนำดใหญ่เกิดขึ้นในประเทศไทย
นับตั้งแต่น้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 อีกทั้งยอดจำหน่ำยรถยนต์ในประเทศยังคงมีอัตรำกำรเติบโตติดลบเป็นปี
ที่ 3 ติดต่อกัน ส่งผลอย่ำงยิ่งต่อกำรประกันภัย รถยนต์ซึ่งมีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยในธุรกิจประกันวินำศภัย
มำกที่สุด ทำให้ภำพรวมของธุรกิจประกันวินำศภัยในปี 2558 มีอัตรำกำรเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับ
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โดยตรงร้อยละ 1.9 โดยเบี้ยประกันภัยรถยนต์เติบโตร้อยละ 2.1 ประกันอัคคีภัยร้อยละ -5.2 ประกันภัยทำง
ทะเลและขนส่งร้อยละ 0.7 และประกันภัยเบ็ดเตล็ดร้อยละ 2.7
ปัจจัยลบทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นย่อมส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำรของบริษัทฯ
อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่บริษัทฯ สำมำรถสร้ำงผลประกอบกำรของในปี 2558 ได้ในระดับที่ใกล้เคียงกับปี
2557 คือ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 15,867.4 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2557 โดยมีอัตรำกำร
เติบโตร้อยละ 0.6 อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ มี กำไรสุทธิจำกกำรรับประกันภัย 1,512.4 ล้ำนบำท และเมื่อรวม
รำยได้สุท ธิจำกกำรลงทุ นและรำยได้อื่น 1,233.5 ล้ำนบำท ทำให้บริษั ทฯ มีก ำไรก่ อนหักภำษีเงินได้
2,745.9 ล้ำนบำท และกำไรสุทธิ 2,342.3 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 22.0 บำท
สูงขึ้นจำกปีก่อนที่เท่ำกับ 21.58 บำท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรเมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559 มีมติ
จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นงวดสุดท้ำยในอัตรำหุ้นละ 3.75 บำท รวมทั้งปี 2558 บริษัทฯจ่ำยเงินปันผลใน
อัตรำหุ้นละ 12 บำท
ด้ำนฐำนะควำมมั่นคงทำงกำรเงิน บริษัทฯ มีอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องสำรองตำม
กฏหมำย (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2558 สูงถึงร้อยละ 204.6 (เกณฑ์มำตรฐำน
คือ ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 140) เช่นเดียวกับสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ ชั้นนำของโลก 2 แห่ง คือสถำบัน
Standard & Poor’s (S&P) และสถำบันจัดอันดับ A.M. Best ได้ประเมินอันดับควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน
ของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกับปีที่ผ่ำนมำ สะท้อนให้เห็นถึงควำมสำมำรถของบริษัทฯ ใน
กำรสร้ำงผลประกอบกำรที่ดี และรักษำฐำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกร่งอย่ำงต่อเนื่อง โดยสถำบัน Standard &
Poor’s (S&P) ประเมินบริษัทฯ อยู่ในระดับ A-/Stable และสถำบันจัดอันดับ A.M. Best ได้ประเมินบริษัทฯ
อยู่ในระดับ A- (Excellent) Outlook Stable
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน) ได้ลงทุนในบริษัทร่วม 3 บริษัท ได้แก่
1. Asia Insurance (Cambodia) Plc. มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 22.92 บริษัทฯ ได้ส่งกรรมกำรและ
ผู้บริหำรเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทดังกล่ำว และมีส่วนร่วมในกำรกำหนดนโยบำย ตลอดจนให้กำร
สนับสนุนและคำแนะนำในเรื่องกำรรับประกันภัย สินไหมทดแทน ระบบเทคโนโลยี และบัญชีกำรเงิน
2. Asia Insurance International (Holding) Limited มีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 41.7 โดยบริษัท
ดัง กล่ำวลงทุนในบริษั ทประกันภัย ในภูมิภำค ได้แก่ Asia Insurance (Philippines) Corporation และ
Cambodian Reinsurance Company ทั้งนี้ มีกรรมกำรของบริษัทฯ เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัท
ดังกล่ำวด้วย
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3. Bangkok Insurance (Lao) Company Limited มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 45.0 บริษัทฯ ได้ส่ง
กรรมกำรและผู้บริหำรเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทดังกล่ำว
และมีส่วนร่วมในกำรกำหนดนโยบำย
ตลอดจนให้กำรสนับสนุนและคำแนะนำในเรื่องกำรรับประกันภัย สินไหมทดแทน ระบบเทคโนโลยี และ
บัญชีกำรเงิน
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
2558
เบีย้ ประกันภัยรับ
ประเภทกำรประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทำงทะเล
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

กาไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
ประเภทกำรประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทำงทะเล
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินงำน
เงินสมทบและต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกกำรรับประกันภัย

รายได้ สุทธิจากการลงทุน
ดอกเบีย้
เงินปันผล
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยหลักทรัพย์และสินทรัพย์
ค่ำเช่ำและรำยได้อนื่ ๆ
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ซึง่ บันทึกโดยวิธีสว่ นได้เสีย
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรกลับรำยกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
รำยจ่ำยจำกกำรลงทุน
รำยได้สทุ ธิจำกกำรลงทุน

1,723.9
375.2
6,967.1
6,801.2
15,867.4

สั ดส่ วน
%

2557

สั ดส่ วน
%

2556

(ล้ำนบำท)
สั ดส่ วน
%

10.87 1,781.5
2.36
396.4
43.91 6,698.0
42.86 6,902.9
100.00 15,778.8

11.29 1,958.2
2.51
417.9
42.45 6,694.5
43.75 6,731.8
100.00 15,802.4

12.39
2.65
42.36
42.60
100.00

677.9
127.9
519.4
1,227.0
2,552.2
961.2
78.6
1,512.4

26.56
5.01
20.35
48.08
100.00
37.66
3.08
59.26

540.6
104.1
609.4
1,160.1
2,414.2
812.4
77.4
1,524.4

22.39
4.31
25.24
48.06
100.00
33.65
3.21
63.14

69.0
85.4
794.4
1,199.2
2,148.0
1,200.4
77.7
869.9

3.21
3.98
36.98
55.83
100.00
55.88
3.62
40.50

380.3
745.1
44.4
161.9

28.79
56.41
3.36
12.26

397.1
668.1
11.5
154.4

31.59
53.16
0.91
12.29

340.4
703.1
169.1
142.9

25.14
51.92
12.49
10.55

11.6
(22.4)
1,320.9
87.4
1,233.5

0.88
(1.70)
100.00
6.62
93.38

10.8
15.0
1,256.9
90.6
1,166.3

0.86
1.19
100.00
7.21
92.79

4.0
(5.3)
1,354.2
89.8
1,264.4

0.30
(0.40)
100.00
6.63
93.37
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน) ดำเนินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจประกันวินำศภัย ซึ่งสำมำรถ
จำแนกออกเป็นแต่ละสำยผลิตภัณฑ์ ได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance)
1.1 การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance)
คุ้มครองควำมเสียหำยต่อสิ่งปลูกสร้ำงเนื่องจำกไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ หรือแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้
สำหรับทำแสงสว่ำงหรือประโยชน์เพื่อกำรอยู่อำศัย ควำมเสียหำยเนื่องจำกภัยเพิ่มพิเศษ เช่น
ภัยลมพำยุ ภัยยวดยำนพำหนะ ภัยจำกควัน ภัยเนื่องจำกน้ำ ภัยเปียกน้ำ ภัยเนื่องจำกไฟฟ้ำ
ภัยต่อเครื่องไฟฟ้ำ ภัยระเบิด ภัยจำกกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน และภัยอื่นๆ
1.2 การประกันภัยสิ ทธิการเช่ า (Leasehold Insurance)
ชดเชยผลประโยชน์ในกรณีเกิดไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ หรือภัยอื่นที่เอำประกันภัยไว้ ซึ่งเกิดแก่สถำนที่
เช่ำ และทำให้โครงสร้ำงส่วนที่ใช้รับน้ำหนักของสถำนที่เช่ำได้รับควำมเสียหำยถึงขนำดไม่
สำมำรถใช้สถำนที่เช่ำประกอบกิจกำรใดๆได้ อีกต่อไปโดยผลทำงกฎหมำย หรือเทศบัญญัติว่ำ
ด้วยกำรนั้นเป็นเหตุให้ผู้เช่ำ เสียสิทธิกำรเช่ำ ซึ่งบริษัทจะจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนสำหรับกำร
สูญเสียของสิทธิกำรเช่ำของผู้เอำประกันภัย สำหรับระยะเวลำเช่ำที่เหลืออยู่
1.3 การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) (Fire)
คุ้มครองควำมสูญเสียในทำงกำรค้ำ (รำยได้ของผู้เอำประกันภัย) เมื่อธุรกิจต้องหยุดชะงักลง
อันเป็นผลสืบเนื่องจำกควำมเสียหำยที่เกิดต่อทรัพย์สินที่เอำประกันภัยไว้และเป็นทรัพย์สินที่
ผู้เอำประกันภัยใช้เพื่อประกอบธุรกิจ ซึ่งมีสำเหตุมำจำกไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ หรือแรงระเบิดของแก๊ส
ที่ใช้ประโยชน์เพื่อกำรอยู่อำศัย
1.4 การประกันอัคคีภัยทีอ่ ยู่อาศัยแบบประหยัดสาหรับรายย่ อย (ไมโครอินชัวรันส์ )
(Econ. Fire Insurance) (Microinsurance)
คุ้มครองควำมเสียหำยต่อสิ่งปลูกสร้ ำงเนื่องจำกไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ หรือแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้
สำหรับทำประโยชน์เพื่อกำรอยู่อำศัย ตั้งแต่ 50,000 – 500,000 บำท รวมถึงค่ำเช่ำที่พักอำศัย
ชั่วครำววันละ 300 บำท (ไม่เกิน 30 วัน)
2. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง (Marine Insurance)
คุ้ม ครองควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น กับสินค้ำและตัวเรือ ตลอดกำรเดินทำงจนถึงจุดหมำย
ปลำยทำงโดยปลอดภัย
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2.1 การประกันภัยการขนส่ งสิ นค้ าทางทะเล (Marine Cargo Insurance)
คุ้มครองควำมเสียหำย ที่เกิดขึ้นกับสินค้ำที่เอำประกันภัยในระหว่ำงกำรขนส่งทั้ง ในประเทศ
และระหว่ำงประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นกำรขนส่งทำงเครื่องบิน เรือ รถไฟ รถบรรทุกหรือแม้แต่ทำง
ไปรษณีย์
2.2 การประกันภัยตัวเรือ (Marine Hull Insurance)
คุ้มครองควำมเสียหำยต่อตัวเรือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ประจำเรือ ในกรณีที่ได้รับควำมสูญเสีย
หรือเสียหำยจำกภัยทำงทะเล เช่น ลมพำยุ คลื่น หรือจำกอุบัติเหตุต่ ำงๆ นอกจำกนั้น ยัง
คุ้มครองควำมรับผิดของเจ้ำของเรือในกรณีที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อเรือลำอื่น
2.3 การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ ง (Carriers’ Liability Insurance)
คุ้มครองควำมสูญหำย ควำมเสียหำย หรือส่งมอบชักช้ำของของที่ผู้เอำประกันภัยรับขนส่ง
ซึ่งเกิดขึ้นระหว่ำงกำรขนส่งในระหว่ำงระยะเวลำประกันภัย
3. การประภัยยานยนต์ (Motor Insurance)
3.1 การประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance)
หมำยถึง กำรประกันภัยรถยนต์ที่ถูกบังคับโดยบัญญัติแห่งกฎหมำย เพื่อควำมคุ้มครองต่อกำร
สูญเสียชีวิต ควำมบำดเจ็บทำงร่ำงกำยของบุคคลผู้ประสบภัยจำกอุบัติเหตุรถยนต์
3.2 การประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance)
หมำยถึง กำรประกั นภัย ที่ เกิ ดขึ้นโดยควำมสมัครใจของเจ้ำของรถยนต์ หรือผู้ครอบครอง
รถยนต์ สำมำรถแบ่งควำมคุ้มครองเป็น 5 ประเภทดังนี้
ประเภท 1: ให้ค วำมคุ้ ม ครองควำมเสี ย หำยที่เ กิ ดขึ้ นต่อ ตัวรถยนต์หรื ออุป กรณ์ ติดประจ ำ
รถยนต์ กำรบำดเจ็บ และกำรเสียชีวิต ตลอดจนควำมรับผิดตำมกฎหมำยสำหรับ
กำรเสียชีวิต กำรบำดเจ็บ หรือกำรเสียหำยต่อทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก
ประเภท 2: ให้ควำมคุ้ มครองต่อกำรสูญหำยหรือไฟไหม้ของรถยนต์ที่เอำประกั นภัย และ
คุ้ ม ครองควำมรับ ผิด ตำมกฎหมำยส ำหรั บกำรเสีย ชีวิ ต กำรบำดเจ็บ หรือ กำร
เสียหำยต่อทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก
ประเภท 3: ให้ควำมคุ้มครองเฉพำะควำมรับผิดตำมกฎหมำย สำหรับกำรเสียชีวิต กำรบำดเจ็บ
หรือควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก
ประเภท 4: ให้ควำมคุ้มครองเฉพำะควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก
เท่ำนั้น
ประเภท 5: เป็นกำรคุ้มครองแบบประเภท2 หรือประเภท3 เพิ่มเติมด้วยควำมคุ้มครองต่อ
ควำมเสียหำยของรถยนต์อันเนื่องมำจำกกำรชนกับยำนพำหนะทำงบก
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4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance)
กำรประกันภัยเบ็ดเตล็ดให้ควำมคุ้มครองควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยภำยใต้ กรมธรรม์
ที่นอกเหนือจำก 3 ประเภทแรก โดยสำมำรถแบ่งได้ ดังนี้
4.1 การประกันภัยทีใ่ ห้ ความคุ้มครองเกีย่ วกับบุคคล
4.1.1 การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (Group Personal Accident Insurance)
คุ้มครองกำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภำพ รวมทั้งค่ำรักษำพยำบำล ให้กับผู้
เอำประกันภัยรำยกลุ่ม อันเนื่องมำจำกกำรประสบอุบัติเหตุตำมข้อกำหนดในเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
4.1.2 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Individual Personal Accident Insurance)
คุ้มครองกำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภำพ รวมทั้งค่ำรักษำพยำบำล ให้กับผู้เอำ
ประกั นภั ย อัน เนื่ องมำจำกกำรประสบอุ บั ติเ หตุ ตำมข้ อก ำหนดในเงื่ อนไขที่ร ะบุ ไ ว้ ใ น
กรมธรรม์ประกันภัย
4.1.3 การประกันภัยอุบัติเหตุสาหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา (Student Group Personal
Accident Insurance)
คุ้มครองกำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภำพ รวมทั้งค่ำรักษำพยำบำลให้กับนักเรียน
นิสิต นักศึกษำ ของสถำนศึกษำที่เอำประกันภัยอันเนื่องมำจำกกำรประสบอุบัติเหตุตำม
ข้อกำหนดในเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
4.1.4 การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสาหรับบุคคลและกลุ่มทัว่ ไป (Travel Accident
Insurance For Individual or Group of Tourists)
คุ้มครองกำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง รวมทั้งค่ำ
รักษำพยำบำลให้กับผู้เอำประกั นภัย อันเนื่องมำจำกกำรประสบอุบัติเหตุในระหว่ำงกำร
เดินทำง ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ภำยในระยะเวลำกำรเดินทำงที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย
4.1.5 การประกันภัยการเดินทางต่ างประเทศ (Comprehensive Travel Accident Insurance)
คุ้มครองกำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง รวมทั้งค่ำรักษำพยำบำล
จำกอุบัติเหตุและกำรเจ็บป่วย เงินชดเชยรำยวันระหว่ำงรักษำตัวในโรงพยำบำล กำรสูญ
หำย/กำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำงและทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ในกระเป๋ำเดินทำง กำรบอกเลิก
กำรเดิน ทำง กำรลดจ ำนวนวัน เดิน ทำง ควำมรั บผิ ดต่ อ บุค คลภำยนอก ควำมล่ ำช้ ำของ
เที่ยวบิน กำรจี้เครื่องบิน ขณะที่เดินทำงไปต่ำงประเทศตำมระยะเวลำกำรเดินทำงที่ระบุไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัย
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4.1.6 การประกันภัยชดเชยรายได้ ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Hospital Income
Insurance)
ชดเชยผลประโยชน์เป็ นเงินสดรำยวัน ในกรณีที่ผู้เอำประกั นภัย ต้องเข้ำพั ก รัก ษำตัวใน
โรงพยำบำลในฐำนะคนไข้ใน อันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
4.1.7 การประกันภัยโรคมะเร็ง (Cancer Insurance)
คุ้ ม ครองกำรเกิ ด โรคมะเร็ ง เมื่ อ ตรวจพบว่ ำเป็ น มะเร็ ง เป็น ครั้ ง แรก ยกเว้ น ที่ ระบุ ไ ว้ ใ น
ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทฯ จะจ่ำยผลประโยชน์ตำมจำนวนเงินที่เอำ
ประกันภัย
4.1.8 การประกันภัยอุบัติเหตุและสุ ขภาพกลุ่ม (Group Accident and Health Insurance)
คุ้มครองเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล รวมทั้งผลประโยชน์ต่ำงๆตำมที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยให้กับผู้เอำประกันภัยรำยกลุ่ม อันเนื่องมำจำกกำรประสบอุบัติเหตุ
หรือเจ็บป่วย ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
4.1.9 การประกันภัยอุบัติเหตุและสุ ขภาพบุคคล (Personal Accident and Health Insurance)
คุ้มครองเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล รวมทั้งผลประโยชน์ต่ำงๆตำมที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยให้กับผู้เอำประกันภัย อันเนื่องมำจำกกำรประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
4.1.10 การประกันภัยพิทกั ษ์ โรคร้ ายแรง (Critical Illness Insurance)
คุ้มครองกำรเจ็บป่วยด้วยโรคร้ำยแรงที่เกิดขึ้นโดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อม และได้รับกำร
วินิจฉัยจำกแพทย์เป็นครั้งแรก ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย โดย
บริษัทฯ จะชดเชยผลประโยชน์เต็มจำนวนของเงินเอำประกันภัย และผลประโยชน์ค่ำ
รักษำต่อเนื่องเป็นรำยเดือนจำกโรคร้ำยแรงดังกล่ำว
4.1.11 การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ (Travel Accident Insurance
for Tour Operators and Guides)
คุ้มครองกำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง และค่ำรักษำพยำบำลของ
คณะนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ อันเนื่องมำจำกกำรประสบอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำง
ท่องเที่ยว ภำยในระยะเวลำกำรเดินทำงที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
4.1.12 การประกันภั ยผู้โดยสารเรื อส าหรั บ โดยสาร (Boat Passenger Personal Accident
Insurance)
คุ้ม ครองกำรเสีย ชี วิต สูญเสี ย อวั ย วะ สำยตำ หรือทุ พ พลภำพถำวรสิ้ นเชิง รวมทั้งค่ ำ
รักษำพยำบำลให้กับผู้โดยสำรที่ประสบอุบัติเหตุเนื่องจำกกำรใช้บริกำรเรือโดยสำร และ
สำมำรถขยำยควำมคุ้มครองเพิ่มถึงคนประจำเรือได้ ตำมข้อกำหนดในเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย
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4.1.13 การประกันภัย 200 สาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวร์ รันส์ ) (PA 200 (Microinsurance))
คุ้มครองกำรเสียชี วิต สูญเสียมือ เท้ำ เสียสำยตำ หรือทุพ พลภำพถำวรสิ้นเชิง เนื่องจำก
อุบัติเหตุรวมถึงกำรขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์ และคุ้มครองค่ำใช้จ่ำยในกำรจั ดงำน
ศพกรณีเสียชีวิตจำกเจ็บป่วย
4.2 การประกันภัยทีใ่ ห้ ความคุ้มครองเกีย่ วกับทรัพย์ สิน
4.2.1 การประกันภัยความเสี่ ยงภัยทรัพย์สิน (Accidental Damage (Property) Insurance)
คุ้มครองควำมสูญเสีย หรือเสียหำยต่อตัวอำคำร ทรัพย์สินในอำคำร เครื่องจักร รวมถึง
สต๊อกสินค้ำ อันเกิดจำกเหตุใดๆที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย ภำยใน
ระยะเวลำเอำประกันภัย
4.2.2 การประกันภัยโจรกรรม (Burglary Insurance)
คุ้มครองควำมสูญเสีย หรือเสียหำยต่อทรัพย์สินที่เอำประกันภัยอันเนื่องมำจำกกำรถูกลัก
ทรัพย์โดยบุคคลใดๆที่มิได้ระบุ ไว้ในข้อยกเว้น รวมทั้งควำมเสียหำยต่อตัวอำคำรที่เก็บ
ทรัพย์สินที่เอำประกันภัย
4.2.3 การประกันภัยการเสี่ ยงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance)
คุ้มครองควำมสูญเสีย หรือเสียหำยต่อทรัพย์สินที่เอำประกันภัยอันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุใดๆ
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
4.2.4 การประกันภัยกระจก (Plate Glass Insurance)
คุ้ม ครองกำรแตกหัก ของกระจกอันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุที่มิไ ด้ระบุไ ว้ใ นข้อยกเว้นของ
กรมธรรม์ประกันภัย
4.2.5 การประกันภัยสาหรับเงิน (Money Insurance)
คุ้มครองควำมสูญเสีย ของเงินสด เช็ค พันธบัตร ธนำณัติ หรือทรัพย์ สินอื่นๆจำกกำรชิง
ทรัพย์ ปล้นทรัพย์ กำรโจรกรรมเงินจำกตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยที่อยู่ในสถำนที่เอำประกันภัย
หรื ออยู่ ใ นระหว่ำ งกำรขนส่ง รวมถึง ควำมเสี ย หำยต่อ ตู้นิ ร ภัย หรือ ห้อ งนิ รภั ย ของผู้เ อำ
ประกันภัย
4.2.6 การประกันภัยแผ่นป้ายโฆษณา (Neon Sign Insurance)
คุ้มครองควำมเสียหำยต่อแผ่นป้ำยหรือไฟนีออนโฆษณำ เนื่องจำกไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ ระเบิด
ลักทรัพย์ หรืออุบัติเหตุซึ่งเกิดจำกภำยนอก รวมถึงควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
4.2.7 การประกันภัยเบ็ดเสร็ จคุ้มครองผู้ค้าอัญมณี (Jewelry Block Insurance)
คุ้มครองครองควำมสู ญเสีย หรือเสียหำยต่อ เพชรพลอย อัญมณี ทองคำ ทองคำขำว ทอง
แท่ง เงินแท่ง นำฬิกำ และทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงสต๊อกสินค้ำของผู้ค้ำอัญมณี ที่ระบุไว้ใน
หน้ำตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย อันเกิดจำกอุบัติเหตุใดๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของ
กรมธรรม์ประกันภัย
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4.2.8 การประกันภัยทรัพย์ สินคุ้มครองการก่ อการร้ าย (Terrorism Insurance)
คุ้มครองควำมสูญเสีย หรือเสียหำยของทรัพย์สินที่เอำประกันภัย อันมีสำเหตุมำจำก ภัยก่อ
กำรร้ำย กำรถูกปำระเบิด หรือถูกวำงระเบิดโดยบุคคลภำยนอก
4.2.9 การประกันภัยร้ านทอง (Gold Shop Insurance)
คุ้มครองควำมสูญหำยของทองคำที่มีไว้เพื่อจำหน่ำย รวมถึงควำมเสียหำยต่อตัวอำคำร ตู้
นิ ร ภั ย กระจก เฟอร์ นิ เ จอร์ เครื่ อ งใช้ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ ำ ง ๆ ตู้ แ สดงทองค ำ และชดเชย
ผลประโยชน์ ก ำรเสีย ชี วิ ต สู ญเสี ย อวั ย วะ สำยตำ หรื อ ทุพ พลภำพถำวรสิ้ น เชิ ง และค่ ำ
รักษำพยำบำลแก่ผู้เอำประกันภัย บุคคลในครอบครัวของผู้เอำประกันภัย ลูกจ้ำง และลูกค้ำ
อันเกิดจำกกำรชิงทรัพย์ กำรปล้นทรัพย์ กำรวิ่งรำวทรัพย์
4.2.10 การประกันภัยทรัพย์ สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ ความไม่ สงบ (Political Violence for
Property Insurance)
คุ้มครองทรัพย์สินที่เอำประกันภัยเมื่อได้รับควำมเสียหำยทำงกำยภำพโดยตรงจำกสำเหตุ
กำรนัดหยุดงำน (Strike) กำรจลำจล (Riot) กำรก่อวินำศกรรม (Sabotage) กำรกระทำอันมี
เจตนำร้ำย (Malicious Act) เพื่อผลทำงกำรเมือง ศำสนำ หรือลัทธินิยม หรือกำรก่อควำม
วุ่นวำยทำงกำรเมือง (Civil Commotion) และกำรก่อกำรร้ำย (Terrorism) รวมถึงกำร
โจรกรรมอันเกิดจำกกำรลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ วิ่งรำวทรัพย์ ที่เกิดขึ้นระหว่ำง หรือ
ต่อเนื่องภำยหลังจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ
4.2.11 การประกันภัยสาหรับการขยายระยะเวลาการรับประกันของอุปกรณ์ เครื่องใช้
(Appliance Extended Warranty Insurance)
คุ้มครองค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมทรัพย์สินที่เอำประกันภัยที่ได้รับควำมเสียหำย อันเกิด
จำกควำมบกพร่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ในกำรใช้งำนปกติ หรือควำมผิดพลำดจำกผู้ผลิต
โดยเกิดขึ้นหลังจำกระยะเวลำรับประกันของผู้ผลิตสิ้นสุดลง
4.2.12 การประกันภัยเพือ่ ผู้ให้ เช่ าซื้อและผู้เช่ าซื้อรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Insurance For
Lessor And Lessee)
คุ้ ม ครองกำรสู ญหำย หรือ เสี ย หำยโดยสิ้ น เชิ ง ที่เ กิ ด ขึ้ นกั บ รถจัก รยำนยนต์ ในระหว่ ำ ง
ระยะเวลำเอำประกันภัย ขยำยควำมคุ้มครองถึงกำรสูญหำยจำกกำรฉ้อฉล และกำรเสียชีวิต
ของผู้ขับขี่
4.3 การประกันภัยทีใ่ ห้ ความคุ้มครองเกีย่ วกับงานวิศวกรรม
4.3.1 การประกันภัยการเสี่ ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractors’ All Risks Insurance)
คุ้มครองควำมเสียหำยต่องำนก่อสร้ำง เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกลที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง
วัสดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง รวมทั้งค่ำขนย้ำยซำกปรักหักพัง ค่ำสถำปนิก วิศวกรที่ปรึกษำ อัน
เนื่องมำจำกสำเหตุใดๆก็ตำมที่อยู่นอกเหนือจำกข้อยกเว้น ซึ่งเกิดในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
หน้า 13

56-1-58
หรื อ อำจรวมถึ ง ระยะเวลำบ ำรุ ง รั ก ษำ และขยำยรวมถึ ง ควำมรั บ ผิ ด ตำมกฎหมำยต่ อ
บุคคลภำยนอกเนื่องจำกปฏิบัติงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว
4.3.2 การประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร (Erection All Risks Insurance)
คุ้ ม ครองควำมเสี ย หำยต่ อ เครื่ อ งจั ก รที่ ก ำลั ง ติ ด ตั้ ง หรื อ ก ำลั ง ทดสอบเดิ น เครื่ อ ง อั น
เนื่องมำจำกอุบัติเหตุหรือสำเหตุใดๆก็ตำมที่อยู่นอกเหนือจำกข้อยกเว้น และขยำยรวมถึง
ควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อบุคคลภำยนอก
4.3.3 การประกันภัยหม้ อกาเนิดไอนา้ และถังอัดความดัน (Boiler & Pressure Vessel
Insurance)
คุ้มครองควำมเสียหำยของหม้อน้ำจำกกำรระเบิด ฟุบแฟบ เนื่องจำกแรงอัดภำยใน หรือ
แรงดันภำยนอก และขยำยรวมถึงควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อบุคคลภำยนอก
4.3.4 การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ (Electronic Equipment Insurance)
คุ้มครองควำมเสียหำยของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้
เพื่อบันทึกข้อมูล อันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยเฉียบพลัน ขยำยรวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่
เพิ่ มขึ้ นอันเกิดจำกกำรใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่นำมำทดแทนเครื่องที่ไ ด้รับควำม
เสียหำย
4.3.5 การประกันภัยเครื่องจักรทีใ่ ช้ ในการก่อสร้ าง (Contractors’ Plant All Risks Insurance)
คุ้ ม ครองเครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ ใ นกำรก่ อ สร้ ำ ง อั นเนื่ อ งมำจำกไฟไหม้ ฟ้ ำ ผ่ ำ โจรกรรม กำร
ออกแบบผิดพลำด รวมถึงอุบัติเหตุอื่นๆและภัยธรรมชำติ
4.3.6 การประกันภัยเครื่องจักร (Machinery Breakdown Insurance)
คุ้มครองควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันของเครื่องจักร อันเนื่องมำจำกกำรหล่อ หรือกำร
ใช้ วัส ดุที่ไ ม่ มีคุ ณภำพ ควำมบกพร่องในกำรออกแบบ ควำมบกพร่องในกำรติดตั้ง กำร
ระเบิดในทำงฟิสิกส์ ไฟฟ้ำลัดวงจร พำยุหรือเหตุอื่นใดซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย
4.4 การประกันภัยทีใ่ ห้ ความคุ้มครองเกีย่ วกับความรับผิดตามกฎหมาย
4.4.1 การประกันภัยความรั บผิดต่ อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)
คุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผู้เ อำประกันต่อกำรสูญเสียชีวิต ควำมบำดเจ็บ หรือ
ทรั พ ย์ สิ น ของบุ ค คลภำยนอกที่ มิ ไ ด้ เ ป็ น ลู ก จ้ ำ ง หรื อ บุ ค คลภำยในครอบครั ว ของผู้ เ อำ
ประกันภัย ที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุอันเกี่ยวกับกิจกำรหรือธุรกิจของผู้เอำประกันภัย
4.4.2 การประกันภัยความรับผิดของนายจ้ าง (Employer’s Liability Insurance)
คุ้มครองควำมรับผิดของนำยจ้ำงที่มีต่อลูกจ้ำง ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ใน
กรณีถูกฟ้องร้องเรียกค่ำชดเชย เนื่องจำกควำมประมำทเลินเล่อของนำยจ้ำงในกำรละเลยกำร
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ดูแลเอำใจใส่สภำพควำมปลอดภัยในกำรทำงำนของลูกจ้ำงตำมสมควร ทำให้ลูกจ้ำงได้รับ
บำดเจ็บ เสียชีวิตหรือทุพพลภำพ
4.4.3 การประกันภัยความรั บผิดสาหรั บผู้ประกอบวิชาชี พทางการแพทย์ (Medical Malpractice
Liability Insurance)
คุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผู้ประกอบวิชำชีพแพทย์ อันเกิดจำกควำมผิดพลำด
ละเลย หรือขำดควำมระมัดระวัง ในกำรประกอบวิชำชีพ ของแพทย์ เป็นเหตุใ ห้ผู้ป่วย
บำดเจ็บทำงร่ำงกำยหรือจิตใจ หรือเสียชีวิต
4.4.4 การประกัน ภัยความรั บ ผิด ทางวิช าชี พ ส าหรั บ โรงพยาบาล (Medical Malpractice
Insurance (Institution))
คุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผู้ประกอบวิชำชีพของโรงพยำบำล อันเกิดจำกควำม
ผิดพลำด ละเลย หรือขำดควำมระมัดระวังในกำรประกอบวิชำชีพของโรงพยำบำล ซึ่งทำให้
ผู้ป่วยบำดเจ็บทำงร่ำงกำยหรือจิตใจ หรือเสียชีวิต
4.4.5 การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพสาหรับสถาปนิกและวิศวกร
(Professional Liability Insurance For Architects and Engineers)
คุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผู้ประกอบวิชำชีพสถำปนิกและวิศวกรอันเกิดจำก
ควำมผิดพลำด ละเลย ขำดควำมระมัดระวัง หรือประมำทเลินเล่อในกำรประกอบวิชำชีพ
สถำปนิ ก และวิ ศ วกร ส่ง ผลให้ เกิ ด ควำมเสี ย หำยต่ อบุ ค ลภำยนอก ทรั พ ย์ สิ น และงำน
ก่อสร้ำงต่ำงๆ
4.4.6 การประกันภัยความรั บผิดของผู้บริ หารและเจ้ าหน้ าที่ (Directors’ and Officers’ Liability
Insurance)
คุ้ ม ครองควำมรั บ ผิ ด ตำมกฎหมำยของกรรมกำร ผู้ บ ริ ห ำร พนั ก งำนหรื อ ลู ก จ้ ำ งอั น
เนื่องมำจำกควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติหน้ำที่
4.4.7 การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน (Workmen’s Compensation Insurance)
คุ้ม ครองควำมรับ ผิดตำมกฎหมำยของนำยจ้ำงเกี่ย วกั บกำรจ่ำยเงินทดแทนแรงงำน เมื่อ
ลูก จ้ำ งประสบอุบั ติเหตุหรือเจ็บป่วยขณะปฏิบัติหน้ำที่จะได้รับกำรทดแทนตำมสิทธิที่
กำหนดไว้ในกฎหมำยแรงงำนและกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
4.4.8 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุม ประเภท
ที่ 3 ตามกฎหมายว่ าด้ วยการควบคุมนา้ มันเชื้อเพลิง (Oil Service Station Insurance)
คุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผู้เอำประกันภัย อันเนื่องมำจำกอัคคีภัยหรือกำรระเบิด
จำกกำรประกอบกิจกำรน้ำมันเชื้อเพลิง, ก๊ำซปิโตเลียมเหลว, ก๊ำซธรรมชำติ หรือกำรจัดเก็บ
น้ำมันเชื้อเพลิง, ก๊ำซปิโตเลียมเหลว, ก๊ำซธรรมชำติ ในสถำนที่ประกอบกำร เป็นผลให้เกิด
ควำมสูญเสียหรือเสียหำยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ได้รับควำมเสียหำย
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4.4.9 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากความบกพร่ องในการปฏิบัติงานไม่ เป็ นไป
ตามเกณฑ์ มาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ต รวจสอบอาคาร (Building
Inspector Insurance)
คุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผู้ตรวจสอบอำคำร อันเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนที่ไม่
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรตรวจสอบตำมกฎหมำยในฐำนะผู้ตรวจสอบอำคำร และ
ส่งผลให้เกิดควำมสูญเสียหรือเสียหำยต่อชีวิตและ/หรือทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก
4.4.10 การประกันภัยความรั บผิดตามกฎหมายต่ อความเสี ยหายที่เกิดขึน้ จากสิ นค้ าที่ไม่ ปลอดภัย
(Legal Liability Insurance From Unsafe Product)
คุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผู้เอำประกันภัย ต่อผู้เสียหำยอันสืบ เนื่องหรือเป็นผล
มำจำกผลิตภัณฑ์ที่เอำประกันภัยเป็นสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย ทำให้เกิดควำมสูญเสียต่อชีวิต
ร่ำงกำย สุขภำพ อนำมัย และทรัพย์สินของผู้เสียหำย รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรต่อสู้คดีที่ได้รับ
กำรยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกบริษัท
4.4.11 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่ งวัตถุอนั ตรายทางบก
(Transportation Of Hazard Material Liability Insurance)
คุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผู้เอำประกันภัย อันเกิดจำกกำรรั่วไหล กำรระเบิด
หรือกำรติดไฟของวัตถุอันตรำยที่ทำกำรขนส่งโดยผู้เอำประกันภัยและส่งผลให้เกิดควำม
สูญเสียหรือเสียหำย ต่อชีวิต ร่ำงกำย อนำมัย และ/หรือทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก รวมทั้ง
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆในกำรบรรเทำควำมเสียหำยและกำรฟื้นฟูให้กลับสู่สภำพเดิม
4.5 การประกันภัยทีใ่ ห้ ความคุ้มครองเกีย่ วกับภัยอื่นๆ
4.5.1 การประกันภัยความซื่อสั ตย์ ของลูกจ้ าง (Fidelity Guarantee Insurance)
คุ้มครองควำมเสียหำยทำงกำรเงินที่เกิดขึ้นแก่นำยจ้ำง ในกรณีที่ลูกจ้ำงทุจริต หรือยักยอก
เงิน หรือตรำสำรทำงกำรเงินของนำยจ้ำง
4.5.2 การประกันภัยอิสรภาพ (Bail Bond Insurance)
เป็นกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับผู้เอำประกันภัยนำไปใช้เป็นหลักประกันในกำรขอประกั น
ตัวต่อเจ้ำพนักงำนในกรณีที่ผู้เอำประกันภัยถูกดำเนินคดี และถูกควบคุมตัวในคดีอำญำ อัน
เนื่องมำจำกกระทำผิดโดยประมำท แบ่งเป็นก่อนกระทำควำมผิดและหลังกระทำควำมผิด
4.5.3 การประกันภัยสิ นเชื่อทางการค้ า (Trade Credit Insurance)
คุ้มครองควำมเสียหำยของผู้ขำยสินค้ำในกรณี ที่ส่งสินค้ำไปยังลูกค้ำ/ผู้ซื้อสินค้ำแล้วไม่ได้
รับชำระค่ำสินค้ำ อันเนื่องมำจำกควำมเสี่ยงทำงกำรค้ำ และควำมเสี่ยงทำงกำรเมือง
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4.5.4 การประกันภัยสาหรับผู้จัดงาน (Event Cancellation Insurance)
คุ้มครองค่ำใช้ต่ำงๆจ่ำยที่สูญเสียไปเนื่องจำกกำรหยุดชะงัก ยกเลิ ก เลื่อนกำรจัดงำน หรือ
เปลี่ ย นแปลงสถำนที่ จั ด งำน เนื่ อ งจำกเหตุ ก ำรณ์ ที่ อ ยู่ น อกเหนื อ กำรควบคุ ม ของผู้ เ อำ
ประกันภัย รวมถึงกำรชดเชยกำรลดลงของผลกำไรจำกสำเหตุดังกล่ำว
4.5.5 การประกันภัยพร้ อมสรรพสาหรับเจ้ าบ้ าน (Home Multicover Insurance)
คุ้มครองควำมสูญเสีย หรือเสียหำยต่อตัวอำคำรและทรัพย์สินภำยในอำคำรอันมีสำเหตุจำก
อัคคีภัย ฟ้ำผ่ำ ระเบิด น้ำท่วม ยำนพำหนะหรือสัตว์พำหนะ กำรไหลล้นหรือกำรแตกของ
แทงก์น้ำ โจรกรรม และภัยธรรมชำติ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยพิเศษสำหรับกำรเปลี่ยนที่พักอำศัย
ชั่ วครำว กำรสูญ เสีย ค่ ำ เช่ำ ควำมบำดเจ็ บทำงร่ ำ งกำย และควำมเสีย หำยของทรัพ ย์ สิ น
บุคคลภำยนอก รวมทั้งอุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้เอำประกันภัย และสมำชิกในครอบครัว
4.5.6 การประกันภัยผู้เล่ นกอล์ ฟ (Golfer’s Indemnity Insurance)
คุ้มครองกำรบำดเจ็บ เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภำพ ของผู้เอำประกันภัย รวมทั้ ง
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก อุปกรณ์กำรเล่นกอล์ฟ กำรทำโฮล-อิน-วัน และกำรแข่งขัน
เป็นทำงกำร
4.5.7 การประกันภัยร้ านค้ า (Shop Multicover Insurance)
คุ้มครองควำมเสียหำยของตัวอำคำร และทรัพย์สินภำยในอำคำร อันมีสำเหตุจำก ไฟไหม้
ฟ้ำผ่ำ ระเบิด กำรนัดหยุดงำน ลมพำยุ กำรถูกชนโดยยำนพำหนะ และกำรแตกของแทงก์
น้ำ ควำมคุ้มครองนี้รวมถึงกำรโจรกรรม ควำมสูญเสียของเงินอันเกิดจำกกำรชิงทรัพย์ ปล้น
ทรัพ ย์ ควำมเสียหำยของกระจก ควำมบำดเจ็บ ทุพ พลภำพ และกำรเสีย ชีวิตอันเกิดจำก
อุบัติเหตุ
4.5.8 การประกันภัยความเสี่ ยงภัยทุกชนิดของตัวเครื่องบินและอะไหล่ (Aircraft Hull, Spares
And Liability Insurance)
คุ้มครองควำมเสียหำยต่อตัวเครื่องบินและอะไหล่ อันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุ รวมถึงควำม
รับผิดชอบตำมกฎหมำยต่อบุคคลภำยนอกอันเกิดจำกเครื่องบินที่เอำประกันภัย
4.5.9 การประกัน อุ บั ติ เหตุ ก ลุ่ ม ส าหรั บ ลู ก เรื อ และผู้ บ ริ หาร (Aviation Personal Accident
Insurance)
ชดเชยกำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และกำรบำดเจ็บของนักบินและลูกเรือ ขณะปฏิบัติหน้ำที่
อันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุ
4.5.10 การประกันภัยผู้คา้ ประกันเงินกู้ (Surety Bond Insurance)
คุ้มครองในนำมของผู้เอำประกันภัย (ผู้ค้ำประกัน) ให้กับผู้ให้กู้ สำหรับจำนวนเงินกู้
ค้ำงชำระเกินกว่ำ 2 งวดติดต่อกัน ตำมสัญญำค้ำประกันที่ตกลงไว้
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4.5.11 การประกันภัยชดเชยผลประโยชน์ จากอุบัติเหตุการใช้ รถยนต์ (Motor Accident
Compensation Insurance)
ชดเชยผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอำประกันภัย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจำกกำรใช้รถยนต์ เป็นเหตุ
ให้ ต้ อ งเข้ ำ รั ก ษำตั ว เป็ น ผู้ ป่ ว ยใน รวมถึ ง เงิ น ชดเชยค่ ำ เดิ น ทำงระหว่ ำ งซ่ อ มรถ กำร
ประกันภัยโจรกรรมสำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภำยในรถยนต์ และเงินปลอบขวัญ
กรณีรถเอำประกันภัยเป็นฝ่ำยถูก
นอกเหนื อ จำกกำรประกั น ภั ย ชนิ ด ต่ ำ งๆที่ ก ล่ ำ วแล้ ว ข้ ำ งต้ น บริ ษั ท ฯ ยั ง อำจจั ด หำหรื อ จั ด ท ำ
ประกันภัยชนิดอื่นๆ ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม สภำวะเศรษฐกิจ และมีควำมหลำกหลำย เพื่อ
สนองควำมต้องกำรของประชำชน
ประกันภัยต่ อ (Reinsurance)
บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจทั้งกำรเอำประกันภัยต่อ และรับประกัน ภัยต่อ ตำมพระรำชบัญญัติประกัน
วินำศภัย พ.ศ.2535 มำตรำ 31(2) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตำมพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2551 ได้กำหนดห้ำมมิให้มีจำนวนเงินเอำประกันภัยเกินกว่ำร้อยละ 10 ของเงินกองทุน (Capital Fund)
ทำให้บริษัทฯ ต้องเอำประกันภัยต่อออกไป (Outward Reinsurance) เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรรับประกันที่มี
มูลค่ำสูง ๆ และช่วยลดควำมเสี่ยงภัยโดยกระจำยควำมเสี่ยงภัยของบริษัทฯ ในรูปแบบ ดังนี้คือ
1. การเอาประกันภัยต่ อออกเฉพาะราย (Outward Facultative Reinsurance)
เป็นกำรประกันภัยต่อแบบเป็นรำย ๆ และบริษัทประกันภัยต่อมีอิสระในกำรคัดเลือกรับงำน
โดยสำมำรถตอบรับหรือปฏิเสธได้เช่นเดียวกัน
2. การประกันภัยต่ อออกตามสั ญญา (Outward Treaty Reinsurance)
เป็นสัญญำที่บริษัทรับประกันภัยต่อให้ควำมวำงใจ และให้อิสระในกำรจัดสรรงำนแก่บริษัท
เอำประกันภัยต่อ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำรทำสัญญำประกันภัยต่อ 2 แบบคือ กำรประกันภัยต่อตำม
สัญญำแบบเป็นสัดส่วน (Proportional Treaty) และกำรประกันภัยต่อตำมสัญญำแบบไม่เป็น
สัดส่วน (Non-Proportional Treaty)
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีกำรรับประกันภัย ต่อ (Inward Reinsurance) จำกบริษัทประกันภัย
ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ ในรูปแบบกำรรับประกันภัยต่อตำมสัญญำ (Inward Treaty Reinsurance) และ
รับประกันภัยต่อเฉพำะรำย (Inward Facultative Reinsurance)
นโยบายในการรับประกันภัย
ในปี 2558 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน) มีนโยบำยในกำรรับประกันภัย ดังนี้
1. พิจำรณำรับประกันภัยตำมควำมเสี่ยงภัย และกำหนดเงื่อนไขควำมคุ้มครอง, อัตรำเบี้ยประกันภัย
และควำมรับผิดชอบส่วนแรกให้เหมำะสมกับควำมเสี่ยงภัยที่แท้จริง โดยมุ่งเน้นงำนที่มีควำมเสี่ยงภัยต่ำถึง
ปำนกลำง
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2. พิจำรณำรับประกันสำหรับควำมเสี่ยงภัยทำงธรรมชำติ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่ วม ลมพำยุ อย่ำง
เคร่งครัด โดยกำหนดจำนวนควำมคุ้มครองที่เหมำะสมกับควำมเสี่ยงภัยในแต่ละพื้นที่นั้น ๆ
3. ไม่แข่งขันทำงด้ำนรำคำที่ไม่คุ้มกับควำมเสี่ยงภัย
4. จัดทำ Risk Survey เพื่อประเมินควำมเสี่ยงภัยรวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะและติดตำมผลกำร
ปรับปรุงควำมเสี่ยงภัย ตำมระยะเวลำที่กำหนดอย่ำงเคร่งครัด
การตั้งสารองค่ าสิ นไหมทดแทน
บริษัทฯได้มีกำรตั้งเงินสำรองค่ำสินไหมทดแทนซึ่งประกอบด้วย เงินสำรองที่จัดสรรสำหรับควำม
เสียหำยที่บริษัทฯได้รับรู้แล้ว เงินสำรองสำหรับควำมเสียหำยที่ยังไม่ได้รับรำยงำน เงินสำรองสำหรับควำม
เสียหำยที่ไม่ได้บันทึก พัฒนำกำรค่ำสินไหมเพิ่มลดในอนำคต และ เงินสำรองค่ำสินไหมทดแทนสำหรับ
ควำมเสียหำยที่ปิดไปแล้วและอำจมีกำรรื้อฟื้นขึ้นมำใหม่อีกครั้ง ด้วยวิธีกำรมำตรฐำนสำกลตำมหลักกำร
คณิตศำสตร์ประกันภัย ภำยใต้ประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ในพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ปัจจัยทีม่ ีผลกระทบต่ อโอกาส หรือข้ อจากัดการประกอบธุรกิจ ปี 2558
1. แม้สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองจะมีเสถียรภำพมำกขึ้น ทำให้โครงกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนคมนำคมสำมำรถดำเนินกำรต่อไปได้ แต่ขั้นตอนและกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่มีมำกมำย เช่น กำรทำ EIA
กำรรออนุมั ติจำกคณะรัฐมนตรี กำรเวนคืนที่ดิน ฯลฯ ได้ส่งผลให้กำรประกวดรำคำและกำรเบิก จ่ำย
งบประมำณเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ ไม่เป็นไปตำมที่ได้คำดหวังว่ำเบี้ยประกันภัยจำกกำรรับประกันกำรก่อสร้ำง
โครงสร้ำงพื้นฐำนจะช่วยสนับสนุนธุรกิจประกันภัยได้ในปี 2558
2. กำลังซื้อของเกษตรกรซึ่ง เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศยังคงอยู่ใ นระดับต่ำ เนื่องจำกรำคำ
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่เป็นสินค้ำส่งออกสำคัญของประเทศ ได้แก่ ข้ำว ยำงพำรำ มันสำปะหลังยังคงตกต่ำ
อย่ำ งต่อเนื่อง ตลอดจนภำวะภัย แล้งที่ ส่งผลต่อพื้นที่ก ำรเกษตรเป็นบริเวณกว้ำง ส่งผลต่อกำลังซื้อใน
ภูมิภำคซึ่งต้องพึ่งพำภำคกำรเกษตรเป็นหลัก
3. ดัชนีตลำดหลักทรัพย์มีควำมผันผวนและปรับตัวลดลง จำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยและ
ควำมไม่แน่นอนของภำวะเศรษฐกิจโลก อันเนื่องจำกอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศต่ำง ๆ
ยังอยู่ในระดับต่ำ รำคำน้ำมันที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนปัญหำผู้อพยพเข้ำสู่ยุโรป และกำรก่อกำรร้ำยใน
พื้นที่ต่ำง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งบริเวณแยกรำชประสงค์ในประเทศไทย ส่งผลให้พอร์ตกำรลงทุนของบริษัท
ประกันภัยมีควำมผันผวน และไม่สำมำรถคำดหวังผลตอบแทนที่สูงมำกได้
4. ผลกระทบจำกนโยบำยรถคันแรกของรัฐบำลที่ทำให้ยอดจำหน่ำยรถยนต์เพิ่มขึ้นมำกในช่วงปี
2555-2556 และส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อรถยนต์ใหม่ในปีต่อ ๆ มำ โดยยอดจำหน่ำยรถยนต์ในปี 2558
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ลดลงจำกปีก่อนหน้ำถึงร้อยละ 14.9 และเป็นกำรเติบโตติดลบเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ส่งผลอย่ำงยิ่งต่อปริมำณ
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 60 ของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดในธุรกิจประกันวินำศภัย
5. อัตรำค่ำแรง ค่ำอะไหล่ของอู่ซ่อมที่ เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องร้อยละ 7-10 ต่อปี แม้จะเป็นช่วงภำวะ
เศรษฐกิ จชะลอตั ว ส่ ง ผลกระทบต่ออั ตรำค่ำสิ นไหมทดแทนของประกั น ภัย รถยนต์ ที่ป รับเพิ่ มสู งขึ้ น
ในขณะที่อัตรำเบี้ยประกันภัยรถยนต์มีกำรแข่งขันสูงมำกด้ำนรำคำ
6. อัตรำเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินปรับลดลง เนื่องจำกอัตรำเบี้ยประกันภัยต่อในตลำดโลกยังคง
ปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรที่ไม่มีภัยธรรมชำติขนำดใหญ่เกิดขึ้นประเทศไทยนับตั้งแต่น้ำท่ วมใหญ่
ในปี 2554 และตลำดประกันภัยต่อของโลกยังคงมีกำรแข่งขันด้ำนรำคำอย่ำงรุนแรง จำกสภำวะเศรษฐกิจ
ของโลกที่ยังอยู่ในภำวะชะลอตัว และกำรเข้ำมำแข่งขันในตลำดรับประกันภัยต่อของ Hedge Fund และ
กองทุนต่ำง ๆ เพิ่มเติมจำกบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีอยู่เดิม
2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
1. นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการ
กำลังซื้อของประชำชนยังคงอยู่ในระดับต่ำในปี 2558 จำกปัจจัยลบต่ำง ๆ ที่สืบเนื่องมำจำกปี 2557
ได้แก่ ภำคธุรกิจชะลอกำรลงทุนและกำรจ้ำงงำน ปัญหำหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง นอกจำกนี้ รำคำ
สินค้ำเกษตรหลำยชนิด เช่น ข้ำว ยำงพำรำ มันสำปะหลัง ยังคงตกต่ำอย่ำงต่อเนื่อง ซ้ำเติมด้วยภำวะภัยแล้ง
อย่ำงรุนแรงส่งผลอย่ำงยิ่งต่อกำลังซื้อในภูมิภำคซึ่งต้องพึ่งพิงกับรำคำสินค้ำเกษตร จำกปัจจัยดังกล่ำวทำให้
บริษัทประกันภัยต่ำง ๆ มีกำรแข่งขันด้ำนรำคำที่รุนแรงมำกขึ้นโดยเฉพำะประกันภัยรถยนต์ ที่มีส่วนแบ่ง
ตลำดมำกสุด โดยจะมีทั้งในรูปแบบของกำรแข่งลดรำคำเพื่อแย่งชิงลูกค้ำ , กำรออกกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์เบี้ย Single Rate

เพื่อให้ง่ำยและสะดวกในกำรนำเสนอขำยแก่ลูกค้ำ กำรขยำยงำนผลิตภัณฑ์

ประกันภัยรำคำประหยัดเพื่อตอบสนองกำลังซื้อของกลุ่มเป้ำหมำยที่ลดลง เช่น ประกันภัยรถยนต์ 2+ และ
3+ สำหรับผู้ที่ต้องกำรลดภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรทำประกันภัยชั้น 1 รวมทั้งกำร Segmentation คัดเลือกลูกค้ำ
ที่มีควำมเสี่ยงต่ำและเสนอส่วนลดเบี้ยประกันภัยแก่ลูกค้ำเฉพำะกลุ่ม เป็นต้น
แนวทำงกำรทำตลำดอื่น ๆ ที่เห็นได้อย่ำงชัดเจนในปี 2558 คือ กำรพัฒนำระบบ Application กำร
ซื้อประกันภัยและกำรแจ้งเคลมผ่ำนสมำร์ทโฟน เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของลูกค้ำที่ใช้โทรศัพท์สมำร์ท
โฟนมำกขึ้น เช่นเดียวกับกำรมุ่งขยำยงำนไปสู่พื้นที่กำรค้ำชำยแดนระหว่ำงไทยกับเพื่อนบ้ำน เนื่องจำกเป็น
พื้นที่ศักยภำพทำงเศรษฐกิจ มีอัตรำกำรเติบโตที่ดีและมีกำรลงทุนเพื่อรองรับกำรเกิดขึ้นของ AEC ในสิ้นปี
2558
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สำหรับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน) นั้น ยังคงนโยบำยไม่เน้นกำรแข่งขันด้ำนรำคำ
หรือใช้กลยุทธ์ให้ค่ำตอบแทนสูง ๆ เพื่อจูงใจคู่ค้ำและตัวแทนจำหน่ำย แต่เน้นสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรให้โดดเด่นและตรงใจลูกค้ำ เพื่อรักษำอัตรำต่ออำยุของลูกค้ำปัจจุบันให้ได้มำกที่สุด
พร้อมกับกำรขยำยงำนลูกค้ำรำยใหม่อย่ำงต่อเนื่อง โดยแนวทำงขยำยตลำดของบริษัทฯ ในปี 2558 ได้แก่
- กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ประกันภัยรถยนต์ Telematics ทำงสื่อต่ำง ๆ อย่ำงกว้ำงขวำง เพื่อ
สร้ำงกำรรับรู้ในกลุ่มเป้ำหมำย โดยระบบ Telematics นี้ให้ประโยชน์หลำยประกำร เช่น ช่วยให้ลูกค้ำได้รับ
ทรำบถึงพฤติกรรมกำรขับขี่ เพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ ช่วยควบคุมดูแลรถยนต์ในธุรกิจของลูกค้ำได้
ด้วยระบบ GPS ติดตำมรถยนต์ได้ตลอดเวลำ และระบบแจ้งเตือนด้วย SMS เมื่อรถยนต์ออกนอกพื้นที่
เป็นต้น
- ขยำยงำน Bancassurance ผ่ำนธนำคำรกรุงเทพทั้งนครหลวงและภูมิภำค ซึ่งเป็นช่องทำงที่มีอัตรำ
กำรเติบโตสูง โดยมุ่ งเน้นขำยกรมธรรม์ที่ได้รับกำรตอบรับจำกผู้บริโภคดี เช่น กรมธรรม์รถยนต์ 2+,
แพ็คเกจประกันภัยรถกระบะ Special
- กำรขยำยสำขำต่ำงจังหวัด โดยเฉพำะบริเวณจุดกำรค้ำชำยแดนและพื้นที่ที่รองรับโอกำสกำร
เติบโตจำกกำรเปิด AEC ซึ่งในปี 2558 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดสำขำเพิ่มอีกที่จังหวัดจันทบุรี
- ให้ควำมสำคัญในกำรขยำยงำนผ่ำนช่องทำงอินเทอร์เน็ ต ซึ่งมีอัตรำกำรเติบโตสูง โดยพัฒนำ
ระบบกำรจำหน่ำยประกันภัยผ่ำนเว็บไซต์และผ่ำนสมำร์ทโฟนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น รวมทั้งออก
แคมเปญกระตุ้นให้ลูกค้ำซื้อประกันภัยผ่ำนออนไลน์
2. ลักษณะลูกค้ า
ลูกค้ำรำยบุคคล ได้แก่ ลูกค้ำปัจเจกบุคคลทั่วไป ส่วนใหญ่จะใช้บริกำรประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่
อำศัย ประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันสุขภำพ เป็นต้น
ลูกค้ำองค์กำร ประกอบด้วยธุรกิจตั้งแต่ขนำดย่อม ขนำดกลำง จนถึงธุรกิจขนำดใหญ่ รวมทั้งธุรกิจ
SMEs และหน่วยงำนภำครัฐฯ โดยบริษัทฯ ให้บริกำรด้ำนกำรประกันวินำศภัยทุกประเภท เช่น กำรประกัน
อัคคีภัย กำรประกันภัยรถยนต์ กำรประกันภัยขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศหรือภำยในประเทศ และกำร
ประกันภัยควำมเสี่ยงภัยทุ กชนิด ( Industrial All Risks) ซึ่งเหมำะกั บกลุ่มสำนักงำน ที่พัก อำศัย
คอนโดมิเนียม ศูนย์กำรค้ำ และโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำง ๆ สำหรับลูกค้ำที่มีกำรดำเนินงำนเป็ นโครงกำร
ก่อสร้ำงขนำดใหญ่ เช่น ทำงด่วน รถไฟฟ้ำ สนำมบิน เป็นต้น มีกำรรับประกันภัยกำรก่อสร้ำงไว้ให้บริกำร
นอกจำกนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ให้ บ ริ ก ำรด้ ำ นกำรรั บ ประกั น ภั ย อุ บั ติ เ หตุ ส่ ว นบุ ค คลเกี่ ย วกั บ กำรบิ น ส ำหรั บ
บริษัทเอกชนอีกด้วย
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ลูกค้ำอื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มบริษัทในเครือ ลูกค้ำของบริษัทในเครือ ซึ่งบริษัทฯ จะให้บริกำรรับประกัน
วินำศภัยทุกประเภทเช่นเดียวกัน
ร้ อยละของยอดขายของลูกค้ ารายใหญ่ 10 รายแรก
สัดส่วนลูกค้ำรำยใหญ่ 10 รำยแรก

ปี 2558
7.5%

ปี 2557
7.8%

ปี 2556
6.9%

3. กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
ลูกค้ำเป้ำหมำยจำกแหล่งต่ำงๆ ได้แก่ กลุ่ มลูกค้ำบุคคลทั่วไป ภำคธุรกิจเอกชน ภำครัฐวิสำหกิจ
บริษัทในเครือ และกลุ่มลูกค้ำของบริษัทในเครือ เช่น กลุ่มลูกค้ำสินเชื่อของธนำคำรกรุงเทพ
4. ช่ องทางการจาหน่ าย
ช่องทำงกำรจำหน่ำยของบริษัทฯ สำมำรถแบ่งเป็น 4 ช่องทำงหลัก ได้แก่
4.1 ตัวแทนและนายหน้ าบุคคลธรรมดา
บริษัทฯ มีตัวแทนและนำยหน้ำบุคคลธรรมดำ ณ สิ้นปี 2558 รวมทั้งสิ้น 1,897 คน กระจำยอยู่ใน
ทุ ก ภู มิ ภ ำคทั่ ว ประเทศ ถื อเป็ นช่ อ งทำงกำรจ ำหน่ ำยที่ มีค วำมส ำคัญ อย่ ำงยิ่ ง เนื่ องจำกเป็ นผู้ ที่ ดูแ ลให้
คำแนะนำด้ำนประกันวินำศภัยต่อผู้เอำประกันภัยอย่ำงใกล้ชิดเสมือนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ

ดังนั้น

บริษัทฯ จึงให้ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งในกำรคัดเลือกตัวแทนและนำยหน้ำบุคคลธรรมดำ โดยผู้ที่สมัครเป็น
ตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีใบอนุญำตตัวแทนประกันวินำศภัย และมีคุณสมบัติตรงตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดไว้ อ ย่ ำ งครบถ้ ว น นอกจำกนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง มี ก ฏเกณฑ์ ค วบคุ ม ดู แ ลตั ว แทนอย่ ำ งเข้ ม งวด และ
ประเมิ นผลงำนอย่ ำงเข้ มข้ น เพื่อให้ไ ด้ตัวแทนที่มีคุณภำพเท่ำนั้นที่จะดำเนินธุรกิ จร่วมไปกับบริษัทฯ
พร้อมทั้งมีแผนกำรอบรมพัฒนำตัวแทนให้มีควำมรอบรู้และสำมำรถให้คำปรึกษำด้ำนประกันภัยแก่ลูกค้ำ
ได้อย่ำงครบวงจร
4.2 นายหน้ านิติบุคคล
บริษั ทฯ มี นำยหน้ำนิติบุ คคล ณ สิ้นปี 2558 รวมทั้งสิ้น 310 รำย โดยนำยหน้ำนิติบุคคลจะ
ให้บริกำรโดยตรงแก่ผู้เอำประกันภัยอย่ำงครบวงจร ตั้งแต่กำรแนะนำประเภทกำรประกันภัย กำรเป็น
ตัวแทนผู้เอำประกันภัยเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษัทฯ ตลอดจนกำรจัดเก็บเบี้ยประกันภัยแทน
บริ ษั ท ฯ ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ มี ก ฏเกณฑ์ ก ำรควบคุ ม ดู แ ลและอบรมพั ฒ นำนำยหน้ ำ นิ ติ บุ ค คลอย่ ำ งเข้ ม ข้ น
เช่นเดียวกับตัวแทน
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4.3 สถาบันการเงิน
บริษัทฯ มีกำรจำหน่ำยกรมธรรม์ผ่ำนธนำคำรกรุงเทพ ตลอดจนดีลเลอร์รถยนต์ และบริษัทลีสซิ่ง
ต่ำง ๆ ซึ่งกำรจำหน่ำยกรมธรรม์ประกันภัยผ่ำนเคำน์เ ตอร์ธนำคำรกรุงเทพ (Bancassurance) นั้นมีอัตรำกำร
เติบ โตที่ สูงมำกอย่ ำ งต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้พั ฒนำกรมธรรม์ใ ห้เหมำะสมกั บกลุ่มเป้ำหมำย มีควำม
คุ้มครองและอัตรำเบี้ยประกันภัยที่ไม่ซับซ้อนง่ำยต่อกำรเสนอขำยของพนักงำนธนำคำร ตลอดจนฝึกอบรม
ควำมรู้ด้ำนประกันภัยให้แก่พนักงำนธนำคำร เพื่อให้สำมำรถนำเสนอกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้ำได้อย่ำงถูกต้อง
4.4 ลูกค้ าโดยตรง
คือ ลูกค้ำที่ติดต่อขอซื้อประกันภัยกับบริษัทฯ โดยตรงและบริษัทฯ ให้บริกำรและดูแลโดยตรง
ช่ องทางการจาหน่ าย แยกตามสั ดส่ วนของเบีย้ ประกันภัยรับ
จานวน

สั ดส่ วนของเบีย้ ประกันรับโดยตรง

1,897

19.2%

- นำยหน้ำนิติบุคคล

310

21.9%

- สถำบันกำรเงิน

28

26.4%

- ลูกค้ำโดยตรง

-

32.5%

- ตัวแทนและนำยหน้ำบุคคลธรรมดำ

ภาวะการแข่ งขัน
ในปี 2558 ธุรกิจประกันวินำศภัยมีจำนวนบริษัทประกันภัยทั้งสิ้น 62 บริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
บริษัทขนำดกลำงและขนำดเล็ก โดยบริษัทประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยสูงสุด 10 อันดับแรก มีสัดส่วนเบี้ย
ประกันภัยรับโดยตรงถึงร้อยละ 59.9 ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินำศภัยทั้งหมด
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อัตราการเติบโตของเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับตลาดในรอบ 3 ปี ทีผ่ ่านมา
ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

15,295.8

15,155.4

15,057.8

0.9

0.6

21.1

209,278.5

205,367.7

203,077.6

1.9

1.1

13.1

(เบือ้ งต้ น)
(ก่ อนปรับปรุ ง)
บมจ. กรุ งเทพประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ (ล้ำนบำท)
อัตรำกำรเติบโต (%)
ตลาดประกันวินาศภัย
เบี้ยประกันภัยรับ (ล้ำนบำท)
อัตรำกำรเติบโต (%)

ส่ วนแบ่ งตลาดของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปี ทีผ่ ่านมา
ประเภทการรับ
ประกันภัย

อันดับที่

ปี 2558

อันดับที่

ปี 2557

อันดับที่

ปี 2556

(เบือ้ งต้ น)
(ก่อนปรับปรุ ง)

อัคคีภัย

2

14.7

2

14.4

2

14.5

ภัยทำงทะเล

5

6.3

5

6.4

5

6.2

ภัยรถยนต์

4

5.8

4

5.7

4

5.6

ภัยเบ็ดเตล็ด

2

8.8

2

9.2

2

9.4

รวม

3

7.3

3

7.4

3

7.4

ที่มำ: คปภ. ข้อมูล ณ 25 กุมภำพันธ์ 2559

สถานภาพและศักยภาพในการแข่ งขัน
แม้ในธุรกิจประกันวินำศภัยจะมีจำนวนบริษัทที่ประกอบธุรกิจอยู่มำก ทำให้มีกำรแข่งขันที่รุนแรง
อย่ ำ งไรก็ตำม บริษั ท กรุงเทพประกั นภัย จำกั ด (มหำชน) ยั งคงสำมำรถดำรงสถำนะควำมเป็นบริษั ท
ประกันภัยชั้นนำได้อย่ำงยำวนำน เนื่องจำกบริษัทฯ มีควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ดังนี้
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1. ความมั่นคงทางการเงิน
สถำบัน Standard & Poor’s (S&P) และ A.M. Best ประเมินควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินของ
บริษัทฯ อยู่ในระดับ A-/Stable และระดับ A- (Excellent) Outlook Stable ตำมลำดับ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยัง
มีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพียง 0.7 เท่ำ สะท้อนให้เห็นถึงควำมมั่นคงและน่ำเชื่อถือของบริษัทฯ
ในกำรมีควำมสำมำรถจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนแก่ลูกค้ำ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ให้กับคู่ค้ำได้ อย่ำงรวดเร็ว
ครบถ้วน
2. มีพนั ธมิตรทางธุรกิจทีแ่ ข็งแกร่ ง
บริษัทฯ เป็นพันธมิตรทำงธุรกิจกับธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นธนำคำรใหญ่อันดับ 1
ของประเทศไทยเมื่อวัดจำกขนำดสินทรัพย์ มีสำขำทั่วประเทศกว่ำ 1,200 แห่ง และมีฐำนลูกค้ำถึงกว่ำ 17
ล้ำนบัญชี เป็นช่องทำงกำรขยำยงำนประกันภัยที่สำคัญอย่ำงยิ่ง ทั้งในด้ำนเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินขนำด
ใหญ่จำกลูกค้ำที่เป็นบริษัท โรงงำนอุตสำหกรรม และเบี้ยประกันภัยจำกลูกค้ำรำยย่อย ผ่ำนกำรจำหน่ำยที่
เคำน์เตอร์ธนำคำร หรือ Bancassurance
3. ความแข็งแกร่ งของ Brand กรุ งเทพประกันภัย
บริษัทฯ มีกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ ทั้งผลิตภัณฑ์ประกันภัยและตัวองค์กรอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนสื่อ
ต่ำง ๆ โดยมีกำรสื่อสำรจุดเด่นของบริษัทฯ และสร้ำงเอกลักษณ์ของ Brand ที่ชัดเจน ส่งผลให้ชื่อกรุงเทพ
ประกันภัยเป็นบริษัทประกันภัยที่ผู้บริโภคจดจำได้และมีภำพลักษณ์ที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำรวัดระดับกำร
จดจำในแบรนด์และภำพลักษณ์ของบริษัทฯ ในควำมคิดเห็นของผู้บริโภคโดยกำรทำวิจัยตลำดเป็นระยะ
4. ความรู้ ความสามารถของพนักงาน
บริษัทฯ ยึดถือว่ำพนักงำนคือทรัพยำกรที่มีค่ำที่สุดขององค์กร และได้ให้ควำมสำคัญในกำรพัฒนำ
ควำมรู้ ทักษะต่ำง ๆ ให้กับพนักงำนอย่ำงสม่ำเสมอ ตลอดจนกำรรักษำพนักงำนที่มีควำมสำมำรถให้อยู่กับ
องค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตรำ Turnover Rate อยู่ในระดับที่ต่ำมำก ส่งผลให้พนักงำนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ
เป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์ทำงำนมำยำวนำน สำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์จำกรุ่นสู่รุ่นได้
อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้กำรบริกำรลูกค้ำเป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
อย่ำงไรก็ตำม กำรที่บริษัทฯ มุ่งเน้นด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรมำกกว่ำกำรแข่งขันด้ำนรำคำ ทำให้
สูญเสียโอกำสในกำรขยำยตลำดไปยังผู้บริโภคบำงกลุ่มอยู่บ้ำง เช่น ผู้บริโภคกลุ่มหนุ่มสำวที่เพิ่งเริ่มทำงำน
และมีรถคันแรก หรือกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องกำรผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ มีวงเงินควำมคุ้มครองต่ำและเบี้ย
ประกันภัยรำคำต่ำ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรขยำยตลำดไปยังกลุ่มเป้ำหมำยเหล่ำนี้
และมุ่งพยำยำมจัดหำผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยให้ได้มำกที่สุด
หน้า 25

56-1-58
2.3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
1. แหล่ งทีม่ าของเงินทุน
แหล่ งทีม่ าของเงินทุน
ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีแหล่งที่มำของเงินทุนที่สำคัญคือส่วนของเจ้ำของ ซึ่งบริษัทฯ มีทุนจด
ทะเบียนและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,064.7 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 106.47 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้น
ละ 10 บำท นอกจำกนี้ บริษั ทฯยัง มี ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 1,442.5 ล้ำนบำท กำไรสะสมจัดสรรแล้ว
สำรองตำมกฎหมำย 106.5 ล้ำนบำท สำรองอื่น 3,100.0 ล้ำนบำท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 4,401.0 ล้ำน
บำท และองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ 24,341.5 ล้ำนบำท
นอกจำกนี้ บริษั ทฯ มีเงินสดสุทธิได้มำจำกกิ จกรรมดำเนินงำนจำนวน 2,802.8 ล้ำนบำท ซึ่งมี
องค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ เบี้ยประกันภัยรับจำกกำรประกันภัยโดยตรง รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ เป็นต้น
แหล่ งทีใ่ ช้ ไปของเงินทุน
ปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 1,522.8 ล้ำนบำท ได้แก่ ที่ดิน อำคำร
และอุปกรณ์สุทธิ 282.9 ล้ำนบำท นำฝำกในบัญชีเงินฝำกสถำบันกำรเงินสุทธิ 535.3 ล้ำนบำท และเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์ 668.2 ล้ำนบำท
นอกจำกนี้
บริ ษั ท ยั ง มี เ งิ น สดสุ ท ธิ ใ ช้ ไ ปในกิ จ กรรมจั ด หำเงิ น
จ ำนวน 1,277.6
ล้ำนบำทจำกกำรจ่ำยเงินปันผล
2. การให้ ก้ ยู มื
นโยบายการให้ ก้ ูยมื
บริษัทมีนโยบำยกำรให้กู้ยืม โดยพิจำรณำกำรกู้ยืมอย่ำงระมัดระวังและรอบคอบ ทั้งนี้บริษัทไม่ได้
มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องกำรได้รับผลตอบแทนที่ดีเท่ำนั้น แต่ยังพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้เงินกู้
คื น ทั้ ง เงิ น ต้ น และดอกเบี้ ย ด้ ว ย โดยจะต้ อ งเป็ น ไปตำมเงื่ อ นไขกำรให้ กู้ ยื ม ที่ ก ำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องกำรลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท
ประกันวินำศภัย พ.ศ. 2556
สำหรับกำรพิจำรณำให้กู้ยืมแก่โครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ และผู้กู้รำยย่อยนั้นปัจจัยสำคัญที่
พิจำรณำ ได้แก่ กำรนำเงินกู้ไปใช้ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์ในกำรขอกู้ ประวัติกำรชำระคืนเงินกู้ของผู้กู้
ควำมสำมำรถของผู้ กู้ ใ นกำรจ่ ำ ยช ำระหนี้ คื น โดยจะพิ จ ำรณำจำกกระแสเงิ นสดจำกกำรด ำเนิน งำน
เงินทุนหรือสินทรัพย์ของผู้ขอกู้ และปัจจัยที่เป็นเงื่ อนไขอื่นที่มีผลกระทบต่อรำยได้ เช่น ภำวะเศรษฐกิจ
อำชีพ รวมทั้งเงื่อนไขในกำรกู้ นอกจำกนั้นบริษัทยังให้ควำมสำคัญกับทรัพย์สินที่ผู้ขอกู้นำมำจำนองเป็น
หลักประกันนั้นจะต้องมีคุณภำพและมีมูลค่ำเกินหนี้ ซึ่งเป็นกำรป้องกันกำรผันผวนของรำคำสินทรัพย์นั้น
หำกลูกหนี้ไ ม่ สำมำรถจ่ำยชำระหนี้คืนได้ บริษั ทจะนำทรัพ ย์สินดังกล่ำวขำยทอดตลำดตำมที่ก ฎหมำย
กำหนด
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กำรประเมินรำคำอสังหำริมทรัพย์ที่จะนำมำจำนองเป็นประกันนั้น บริษัทปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
วิธีกำร และเงื่อนไขในประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำร
ประเมินรำคำทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินำศภัย พ.ศ. 2554 กล่ำวคือใช้มูลค่ำที่ประเมินโดย
บริษัทประเมินค่ำทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทประเมินค่ำทรัพย์สินดังกล่ำวต้องไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะ
เดีย วกั บ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กรรมกำรของบริ ษั ท ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกั บและส่ง เสริม กำร
ประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ว่ ำ ด้ ว ยบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กรรมกำรของบริ ษั ท และปฏิ บั ติ ต ำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิ จประกันภัย เรื่อง กำรลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของ
บริษัทประกันวินำศภัย พ.ศ. 2556 กรณีผู้กู้ยืมเป็นบุคคลธรรมดำให้ใช้รำคำซื้อขำยของโครงกำรจัดสรรที่อยู่
อำศัยได้
การบริหารความเสี่ ยงจากการให้ ก้ ยู มื
กำรให้กู้ยืมมีควำมเสี่ยงประกอบด้วยปัจจัยควำมเสี่ยงภำยนอก ได้แก่ ภำวะเศรษฐกิจ และปัจจัย
ควำมเสี่ย งภำยใน ได้แก่ มำตรฐำนกำรพิ จำรณำสินเชื่อ กำรกระจุ ก ตัวของสินเชื่อ ประสบกำรณ์ของ
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์สินเชื่อเป็นต้น บริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังกล่ำวจึงได้
กำหนดให้มีระเบียบวิธีปฏิบัติกำรให้กู้ยืมและกำรทำนิติกรรม โดยกำรกำหนดกระบวนกำรวิเครำะห์ และ
อนุมัติเงินให้กู้ยืมนั้น พนักงำนผู้รับผิดชอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต ของผู้กู้จะดำเนินกำรภำยใต้
หลักเกณฑ์กำรให้กู้ยืมที่ดีและปลอดภัย มีกำรกำหนดวงเงินให้กู้ยืม และกระบวนกำรอนุมัติเงินให้กู้ยืมเป็น
ลำดับขั้นอย่ำงชัดเจน
ในกำรปฎิบัติงำนด้ำนเอกสำรสัญญำมีกำรจัดเตรียมเอกสำร เพื่อทำนิติกรรมอย่ำงถูกต้องครบถ้วน
และจัดเก็บเอกสำรสัญญำและหลักประกันอย่ำงปลอดภัย ตำมมำตรฐำนกำรปฎิบัติงำนที่ดี มีกำรตรวจสอบ
อย่ำงสม่ำเสมอ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีกำรทบทวนและติดตำมคุณภำพสินเชื่อของกลุ่มลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง
โดยพิจำรณำถึงกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพเศรษฐกิจในอนำคต บริษัทได้ปลูกฝังให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนนี้ มี
ควำมเข้ ำ ใจและปฏิบัติตำมกฎหมำยข้ อบังคับและกฎระเบีย บต่ำง ๆ อย่ ำงเคร่งครัด รวมถึงยึ ดถือหลัก
จรรยำบรรณในกำรปฏิบัติหน้ำที่และพิจำรณำกำรให้กู้
3. เงินลงทุน
นโยบายเกีย่ วกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์
กำรลงทุนในหลักทรัพย์ บริษัทมีนโยบำยกำรลงทุนที่เน้นควำมปลอดภัยของเงิน ลงทุนเป็นสำคัญ
โดยจะพิจำรณำผลตอบแทนที่เหมำะสมกับระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้บริษัทมีกำรทบทวนนโยบำย
และกลยุทธ์กำรลงทุนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ สำหรับกำรลงทุนของบริษัทฯสำมำรถจำแนกเป็น
3 ส่วนหลัก คือ ส่วนแรกเป็นกำรลงทุนในตรำสำรกำรเงินระยะสั้นที่มีสภำพคล่องสูง สำมำรถเปลี่ยนเป็น
เงินสดได้รวดเร็ว คือ เงินฝำกสถำบันกำรเงิน ส่วนที่สองเป็นกำรลงทุนที่ให้รำยได้คงที่สม่ำเสมอ ได้แก่
พันธบัตรรัฐบำล พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ และหุ้นกู้ และส่วนสุดท้ำยเป็นกำรลงทุนในตรำสำรทุน ทั้งหุ้นที่จด
ทะเบี ย นในตลำดหลัก ทรัพ ย์ หุ้นนอกตลำดหลัก ทรัพ ย์ และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตรำสำรหนี้
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กองทุนรวมตรำสำรทุน กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ และกองทุน
รวมโครงสร้ำงพื้นฐำน ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวมต่ำงๆ อีกทั้งบริษัทยังได้ว่ำจ้ำง
บุคคลอื่นบริหำรกำรลงทุนแทนในรูปของกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนร่วมในกำร
กำหนดนโยบำยกำรลงทุ น โดยลงทุนในตรำสำรหนี้ที่มีควำมมั่นคงสูงทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
รวมถึงตรำสำรทุน นอกจำกนี้บริษัทฯยังมีเงินลงทุนเพื่อกำรประกอบธุรกิจอื่น โดยกำรขยำยกำรประกอบ
ธุรกิ จอื่นไปยั งประเทศเพื่ อนบ้ำน ซึ่งมี ศัก ยภำพที่จะเติบโตได้ และเป็นกำรรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน หรือ AEC ด้วย ทั้งนี้กำรลงทุนของบริษัทฯ ได้พิจำรณำตำมเงื่อนไขที่กำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องกำรลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท
ประกันวินำศภัย พ.ศ. 2556 และประกำศเรื่องกำรลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินำศภัย ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2558
การลงทุนในตราสารทุน สำมำรถจำแนกตำมลักษณะกำรลงทุนดังนี้
1. กำรลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment) คือกำรลงทุนในกิจกำรที่เกี่ยวเนื่องและช่วย
สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯอันเป็นกำรส่งเสริมกำรดำเนินงำนและกำรเติบโตของบริษัทฯ โดยกำรเข้ำร่วม
ทุ น หรื อ ซื้ อ หุ้ น ของบริ ษั ท ต่ ำ งๆ ทั้ ง ที่ จ ดทะเบี ย นในตลำดหลั ก ทรั พ ย์ แ ละไม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นในตลำด
หลักทรัพย์
2. กำรลงทุนระยะยำวในหลักทรัพย์ (Long-term Investments in Securities) เป็นกำรลงทุนซื้อขำย
หุ้นในตลำดหลักทรัพย์ โดยพิจำรณำจำกปัจจัยพื้นฐำน ว่ำกิจกำรมีศักยภำพเติบโตอย่ำงยั่งยืน มี
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรและมีฐำนะกำรเงินที่แข็งแกร่ง ภำยใต้ภำวะเศรษฐกิจที่มีควำมผันผวน ทั้งนี้
นโยบำยกำรลงทุน เป็นกำรถือหลักทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในระยะยำว โดยคำดหวังที่จะได้รับเงินปันผล และ
กำไรเกินทุน (Capital Gain)
3. กำรลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์ (Short-term Investments in Securities) เป็นกำรลงทุนซื้อขำย
หุ้นในตลำดหลักทรัพย์เช่นกัน แต่จะเน้นกำรซื้อขำยเพื่อคำดหวังกำไรเกินทุน (Capital Gain) ซึ่งนอกจำก
จะพิจำรณำปัจจัยพื้นฐำนของกิจกำรเป็นสำคัญแล้ว ยังพิจำรณำถึงสถำนกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจ ภำวะตลำด
และอุตสำหกรรม รวมถึงปัจจัยเชิงมหภำคอื่นๆ ณ ขณะนั้นเป็นสำคัญด้วย
การลงทุนในตราสารหนี้ สำมำรถจำแนกตำมประเภทผู้ออกตรำสำรหนี้ได้ ดังนี้
1. กำรลงทุนในพันธบัตรรัฐบำล พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ ทั้งที่มีกระทรวงกำรคลังค้ำประกัน และไม่
มีกระทรวงกำรคลังค้ำประกัน บริษัทฯ จะพิจำรณำถึงอัตรำดอกเบี้ยที่จะได้รับ (Coupon Rate) และอำยุของ
พันธบัตร ให้สอดคล้องกับ ควำมต้องกำรด้ำนสภำพคล่องของบริษัทฯ ในอีกด้ำนหนึ่ง บริษัทมีกำรใช้
พันธบัตรดังกล่ำวในกำรประกันตัวผู้ขับขี่รถประกันตำมเงื่อนไขควำมคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย วำง
เป็นสินทรัพย์หนุนหลัง และวำงเป็นเงินสำรองที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบ
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ธุรกิจประกันภัยด้วย ดัง นั้น จำนวนเงินลงทุนในพันธบัตรดังกล่ำวนี้ บริษัทฯ จึงต้องพิจำรณำถึงควำม
เพียงพอกับควำมต้องกำรดังกล่ำวด้วย
2. กำรลงทุนในหุ้นกู้เอกชน บริษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทุนในหุ้นกู้ที่มีคุณภำพดีของกิจกำรที่มี
ควำมมั่นคงและน่ำเชื่อถือ โดยพิจำรณำข้อมูลต่ำงๆ เช่น ประเภทของหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงลำดับที่จะได้รับชำระ
หนี้ อำยุหุ้นกู้ อัตรำดอกเบี้ย (Coupon) อันดับควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้และ/หรือผู้ออกหุ้นกู้ วัตถุประสงค์
ในกำรออกหุ้นกู้ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ (Issuer) จะต้องเป็นบริษัทขนำดใหญ่ซึ่งมีฐำนะกำรเงินและมี
ชื่อเสียงดี อันดับควำมน่ำเชื่อถือไม่ต่ำกว่ำอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (Investment Grade) และหุ้นกู้ต้องมี
สภำพคล่องสูง เผื่อในกรณีที่ต้องขำยหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
อนึ่ง บริษั ทฯ มั กถือตรำสำรหนี้จนครบก ำหนดไถ่ถอนเป็นส่วนใหญ่ อย่ ำงไรก็ตำม บริษั ทได้
พิจำรณำเผื่อกรณีที่ต้องขำยหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด โดยพิจำรณำควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย (Interest Rate
Risk) โดยคำดกำรณ์แนวโน้มดอกเบี้ยในอนำคต ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่ำตรำสำรหนี้ให้ผันผวน
ได้ รวมถึงค่ำเสียโอกำสในกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ในอนำคตที่มีดอกเบี้ยสูงกว่ำ หำกมีกำรปรับอัตรำ
ดอกเบี้ยให้สูงขึ้น
การบริหารความเสี่ ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์
ตำมหลักพื้นฐำนของกำรเงินกำรลงทุนนั้น กำรลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่สูง ย่อมมีควำมเสี่ยงสูง
อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สำมำรถลดและบริหำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมและเป็นที่ยอมรับได้
โดยบริษั ท ฯมี ก ำรก ำหนดนโยบำยกำรลงทุน และนโยบำยกำรประกอบธุรกิ จอื่นที่ผ่ำนกำรอนุมัติจ ำก
คณะกรรมกำรบริษัท มีแผนกำรลงทุนที่ชัดเจน และปฎิบัติงำนตำมระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์ ซึ่งก ำหนดอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของพนักงำนแต่ล ะระดับจนถึงประธำนคณะ
ผู้บริหำร จนถึงคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน บริษัทฯ เข้ำใจในหลักกำรบริหำรควำมเสี่ย ง และได้ใช้
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรลงทุนที่บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติมำโดยตลอด เพื่อลดควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้น ได้แก่
กำรเลือกลงทุนในหลัก ทรัพย์ ที่มี ปั จจัยพื้ นฐำนรองรับและกิจกำรที่มีฐำนะทำงกำรเงินแข็งแกร่งมีก ำร
กำหนดหลักทรัพย์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะลงทุนได้ (Stock Universe) รวมถึงมีกำรจัดสรรกำรลงทุน (Asset
Allocation) และกระจำยกำรลงทุ น (Diversification) ตำมประเภทสิ นทรั พ ย์ และตำมหมวดธุร กิ จ
นอกจำกนี้จะติดตำมทบทวนควำมเหมำะสมในกำรลงทุนให้เป็นปัจจุบัน โดยมีหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
รับผิดชอบด้ำนกำรลงทุนโดยเฉพำะ ได้แก่ สำนักกำรลงทุน ซึ่งมีสำยกำรบังคับบัญชำขึ้นตรงต่อประธำน
คณะผู้บริหำร
สำหรับบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรลงทุน บริษัทฯ ได้ให้ควำมสำคัญกับคุณภำพและควำมรู้ของ
บุ ค ลำกรด้ำ นนี้ โดยได้พั ฒนำศั ก ยภำพของบุ คลำกรทั้งในระยะสั้ นและระยะยำว บริษั ทฯได้มี ก ำรส่ ง
บุค ลำกรเข้ ำอบรมและสัม มนำในหัวข้ อ ต่ำง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกั บกำรลงทุนในหลักทรัพ ย์ และหลัก สูตรที่
เกี่ยวข้องกับงำนที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ อันจะส่งผลให้กำรปฏิบัติงำน
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ด้ำนกำรลงทุ นมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีพนักงำนซึ่งสอบผ่ำนหลัก สูตร CISA (Certified
Investment and Securities Analyst) ระดับ 3 โดยเป็นหลักสูตรด้ำนกำรวิเครำะห์และกำรลงทุนที่มี
มำตรฐำนสูงและได้รับกำรยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำบริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชำญและบุคลำกรที่พร้อม
ที่จะบริหำรจัดกำรกำรลงทุนได้
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนนี้ เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบ
วิธีปฏิบัติ นโยบำย กฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องและปลูกฝังให้พนักงำนยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพอย่ำง
เคร่งครัด
ความสามารถในการดารงอัตราส่ วนตามประเภทธุรกิจ
ปี 2558 บริ ษั ท ฯ มี เ บี้ ย ประกั น ภั ย รั บ รวม 15,867.4 ล้ ำ นบำท โดยเบี้ ย ประกั น ภั ย รถยนต์ แ ละ
ประกันภัยตัวเรือมีอัตรำกำรเติบ โตเพิ่มขึ้น ส่วนกำรประกันอัคคีภัย ประกันภัยสินค้ำ และประกันภัย
เบ็ดเตล็ดมีอัตรำกำรเติบโตติดลบ โดยเบี้ยประกันภัยรถยนต์มีสัดส่วนร้อยละ 43.9 เพิ่มขึ้นกว่ำปีก่อน อัน
เนื่องมำจำกมีกำรเติบโตของเบี้ยประกั นภัยจำกช่องทำงธุรกิจสำขำและกำรร่วมทุน ผ่ำนช่องทำงนำยหน้ำ
บุคคล, Bancassurance และกำรขยำยงำนผ่ำนช่องทำงธุรกิจลูกค้ำองค์กร ในส่วนกำรประกันภัยเบ็ดเตล็ดมี
สัดส่วนร้อยละ 42.9 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน และกำรประกันภัยประเภทอื่นนอกเหนือจำกกำรประกันภัย
รถยนต์และประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 13.2 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน

สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับจำแนกตำมประเภทกำรประกันภัย
ประเภท
อัคคีภัย
ภัยตัวเรือ
ภัยสินค้า
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

2558
สัดส่วน%
1,723.9
10.9
47.2
0.3
328.0
2.0
6,967.1
43.9
6,801.2
42.9
15,867.4
100.0

2557
สัดส่วน%
1,781.5
11.3
41.7
0.3
354.7
2.2
6,698.0
42.5
6,902.9
43.7
15,778.8
100.0

หน่วย : ล้านบาท
2556
สัดส่วน%
1,958.2
12.4
45.5
0.3
372.4
2.3
6,694.5
42.4
6,731.8
42.6
15,802.4
100.0

สำหรับอัตรำควำมเสียหำยในส่วนของบริษัทฯ ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 50.6 ต่ำกว่ำปี 2557 ซึ่งอยู่
ในระดับร้อยละ 53.3 โดยควำมเสียหำยที่ลดลงเป็นผลอันเนื่องมำจำกบริษัทฯ ได้ปรับลดรำยกำรสำรองค่ำ
สินไหมทดแทนจำกมหำอุทกภัยในไตรมำสที่ 4 ปี 2554 ที่มีกำรตั้งสำรองค่ำสินไหมทดแทนสูงกว่ำค่ำ
สินไหมทดแทนที่จ่ำยจริง โดยเฉพำะควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรรับประกันอัคคีภัย
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อัตราความเสี ยหายจากการรับประกันภัย
หน่วย : ล้ำนบำท
2558
เบี้ย
ค่า
Loss
ประเภท ประกันภัย
สินไหม Ratio
ที่ถือเป็น
ทดแทน (%)
รายได้
อัคคีภัย
1,056.8
(38.7) (3.7)
ภัยตัวเรือ
15.9
4.0 25.2
ภัยสินค้า
195.3
31.7 16.2
ภัยรถยนต์
6,765.0 4,513.6 66.7
ภัยเบ็ดเตล็ด
3,160.8 1,149.9 36.4
รวม
11,193.8 5,660.5 50.6

2557 (ปรับปรุงใหม่)
2556 (ปรับปรุงใหม่)
เบี้ย
เบี้ย
ค่า
Loss
ค่า
Loss
ประกันภัย
ประกันภัย
สินไหม Ratio
สินไหม Ratio
ที่ถือเป็น
ที่ถือเป็น
ทดแทน (%)
ทดแทน (%)
รายได้
รายได้
1,064.6
248.4 23.3 1,062.8
698.1 65.7
15.4
8.9 57.8
12.8
17.5 136.7
209.0
62.0 29.7
236.2
87.5 37.0
6,378.3 4,222.9 66.2 5,716.2 3,528.8 61.7
3,160.5 1,234.1 39.0 3,028.0 1,138.6 37.6
10,827.8 5,776.3 53.3 10,056.0 5,470.5 54.4

สภาพคล่อง
นโยบายในการบริหารสภาพคล่อง
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรบริหำรสภำพคล่อง โดยจัดกำรกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ำยให้
มีควำมสมดุลและสอดคล้องทั้ง ซึ่งบริษัทฯ จะดำรงสภำพคล่องในรูปเงินสดไว้ให้น้อยที่สุดแต่ก็เพียงพอ
กับกำรจ่ำยเงินตำมภำระผูกพันซึ่งมีกำหนดกำรจ่ำยที่แน่นอน สภำพคล่องอีกส่วนจะอยู่ในรูปกำรลงทุน
ระยะสั้นเพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับรำยจ่ำยอื่นใดที่อำจเกิดขึ้ นโดยไม่ทรำบล่วงหน้ำหรือทรำบว่ำเกิดแต่
จำนวนเงินยังไม่แน่นอน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในกำรบริหำรสภำพคล่อง ปัจจัยที่พิจำรณำมีดังนี้
1. กำรประมำณกำรกระแสเงินสดรับ-กระแสเงินสดจ่ำย
กระแสเงินสดรับ บริษัทฯ ได้ดำเนินกำรเร่งรัดเก็บหนี้อย่ำงมีประสิทธิ ภำพ และเพิ่มช่องทำงกำร
ชำระเบี้ยประกันภัยเพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ลูกค้ำ คู่ค้ำ ตัวแทน นำยหน้ำ ให้สำมำรถนำเงินเข้ำบัญชีได้
อย่ำงรวดเร็ว โดยผ่ำนช่องทำงของธนำคำรพำณิชย์และช่องทำงอื่น ในส่วนรำยได้จำกกำรลงทุน ได้แก่
ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ กำรผ่อนชำระคืนเงินกู้ จะสำมำรถประมำณกำรจำนวนเงินและระยะเวลำได้
ค่อนข้ำงแน่นอน ในด้ำนกระแสเงินสดจ่ำยส่วนใหญ่เป็นรำยจ่ำยที่บริษัทฯ สำมำรถประมำณจำนวนเงิน
และก ำหนด วันจ่ำ ยเงิ นที่แน่นอนได้ ผู้บริหำรสภำพคล่องจะใช้ข้อมูล ดังกล่ำวและประสบกำรณ์ของ
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ผู้บริหำรเงิน ในกำรบริหำรกระแสเงินสดให้มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรสภำพคล่อง และ
สำมำรถนำเงินสดคงเหลือไปลงทุนแสวงหำประโยชน์ตอบแทนที่เหมำะสม
2. กำรบริหำรจัดกำรเงินลงทุนระยะสั้น
บริษัทฯจะถือครองสินทรัพย์ที่มีสภำพคล่องที่เหมำะสม เพื่อรองรับควำมต้องกำรเงินสดในธุรกิจ
ของบริษัท สินทรัพย์สภำพคล่องในส่วนนี้ เช่น เงินสดและเงินฝำกสถำบันกำรเงิน โดยบริหำรระยะเวลำ
ครบกำหนดของเงินฝำกสถำบันกำรเงินให้มีกำรทยอยครบกำหนดในแต่ละเดือนตำมควำมเหมำะสม อีกทั้ง
หลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดที่บริษัทลงทุนอยู่ก็มีสภำพคล่องสูงสำมำรถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
ทันที หำกมีควำมต้องกำรใช้เงินสดเกินกว่ำที่ประมำณกำรไว้
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้มีแหล่งเงินทุนระยะสั้นและระยะปำนกลำง เพื่อรองรับควำมต้องกำร
เงินสดหมุนเวียน ได้แก่ วงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้ระยะสั้น (Short-term Loan) ของธนำคำรกรุงเทพ
จำกัด (มหำชน) ซึ่งบริษัทฯ จะเบิกใช้วงเงินตำมควำมจำเป็น ทั้งนี้วงเงินดังกล่ำวจะเป็นเครื่องมือรองรับอีก
ชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันปัญหำกำรขำดสภำพคล่องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.4 งานทีย่ ังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่ มี -
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
ในปีที่ผ่ำนมำธุรกิจประกันภัยได้รับผลกระทบจำกปัจจัย ต่ำงๆ ทั้งปัจจัยภำยในประเทศและปัจจัย
ภำยนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ อำทิ กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว รำคำ
น้ำมันโลกที่ผันผวน GDP (Gross Domestic Product) ของประเทศที่ต่ำกว่ำกำรคำดกำรณ์ ภำวะทำง
กำรเมืองที่ไม่แน่นอน ปัญหำภัยแล้ง ภำระหนี้ต่อครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้กำรบริโภคภำคเอกชนยังทรง
ตัวต่อเนื่องจำกควำมเชื่อมั่นและกำลังซื้อที่อ่อนแอ สถำบันกำรเงินมีควำมระมัดระวังและเข้มงวดในกำร
ปล่อยสินเชื่อมำกขึ้น ส่งผลให้ควำมต้องกำรสินค้ำอุปโภคบริโภค โดยเฉพำะรถยนต์และรถจักรยำนยนต์
ยังอยู่ในระดับต่ำ
ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงต้องเผชิญควำมเสี่ยงที่สำคัญ 2 ด้ำน ได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกธุรกิจประกันภัย
และควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยง และได้มีกำรจัดกำรควำม
เสี่ยง ตลอดจนติดตำม ดูแลควำมเสี่ยงให้อยู่ใ นระดับที่ยอมรับได้ โดยมีคณะกรรมกำรบริษัทฯ ดูแลธุรกิจ
ในภำพรวมให้มีควำมเสี่ยงที่เหมำะสม นอกจำกนี้ ยังมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่ดูแลเกี่ยวกับควำมเสี่ยง
ทั้งด้ำนกำรประกันภัยและควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน ได้แก่ คณะกรรมกำรรับประกันภัย และสินไหม
ทดแทน คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและคณะกรรมกำรลงทุน ซึ่งทำหน้ำที่กำกับดูแลกำร
ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ อีกหน้ำที่หนึ่ง เป็นต้น
1. ควำมเสี่ยงจำกธุรกิจประกันภัย
1.1 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรประกันภัย (Insurance Risk)
เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรกำหนดเบี้ยประกันภัยไม่สอดคล้องกับควำมเสียหำยจริงที่เกิดขึ้น กำร
รับประกันภัยที่มีควำมเสี่ยงสูงหรือกระจุกตัวในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมำกเกินไป กำรทำประกันภัยต่อที่ไม่
เพียงพอ รวมถึงค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริงมีจำนวนสูงกว่ำที่ได้คำดกำรณ์ไว้และกำรจัดกำรสินไหม
ทดแทนที่ไม่มีประสิทธิภำพ
จำกควำมเสี่ยงดังข้ำงต้น บริษัทฯ จึงมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยกำรจัดให้มีกระบวนกำรพิจำรณำ
รับประกันภัยที่รอบคอบ มีกำรกำหนดเงื่อนไขควำมคุ้มครองที่เหมำะสมกับควำมเสี่ยงภัยที่แท้จริง อีกทั้งยัง
มีกำรควบคุมและติดตำมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทำงในกำรปรับเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขควำม
คุ้มครองให้เหมำะสมและสอดคล้องกับสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น จำกกำรลงทุนในโครงสร้ำง
พื้นฐำนที่เพิ่มขึ้นของภำครัฐ ทำให้บริษัทฯ มีโอกำสเติบโตจำกกำรรับประกันภัยโครงกำรต่ำงๆที่จะเกิดขึ้น
ดัง นั้ น บริ ษั ท ฯ จึ ง ต้ อ งมี ก ำรก ำหนด และทบทวนแนวทำงกำรรั บประกั น ภั ย ส ำหรั บ โครงกำรเหล่ ำ นี้
โดยเฉพำะ เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันและควำมเสี่ยงภัยที่แท้จริง
บริษัทฯ ยังคำนึงถึงกำรกระจุกตัวจำกกำรรับประกันภัยและกำรทำประกันภัยต่อ โดยกระจำยควำม
เสี่ยงในกำรรับประกันภัยจำกลูกค้ำในกลุ่มต่ำง ๆ และมีกำรโอนควำมเสี่ยงไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อ
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โดยเน้นบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินเป็นหลัก อีกทั้งยังจัดให้มีสัญญำประกันภัย
ต่อแบบควำมเสียหำยส่วนเกิน (Excess of Loss) อันเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรป้องกันและควบคุมเสี่ยงภัย
ที่ไม่ให้เกิดควำมผันผวนและกระทบต่อฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ
ด้ำ นกำรจัดกำรสินไหมทดแทน บริษั ทฯ มีคณะกรรมกำรรับประกันภัย และสินไหมทดแทน
กำหนดนโยบำยกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทน กำกับ ดูแล ติดตำมสถำนะของกำรเรียกร้องค่ำสินไหม
ทดแทน เช่น กำหนดนโยบำยและขั้นตอนกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนให้มีควำมรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกัน
ก็ต้องมีกำรพิจำรณำเคลมอย่ำงรอบคอบและถี่ถ้วนเพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ลูกค้ำ รวมถึงกำรกำกับ
ดูแลเพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทฯ ตั้งสำรองค่ำสินไหมทดแทนอย่ำงเพียงพอ ตลอดจนแก้ไขปัญหำอุปสรรค
ต่ำง ๆ เพื่อให้คุณภำพกำรให้บริกำรกำรจ่ำยด้ำนสินไหมทดแทนเป็นที่พึงพอใจของลูกค้ำและคู่ค้ำ
1.2 ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (Credit Risk) จำกธุรกิจประกันภัย
- ควำมเสี่ยงจำกกำรประกันภัยต่อ
เป็นควำมเสี่ยงที่บริษัทฯ อำจไม่ได้รับชำระหนี้ตำมสัญญำจำกบริษัทรับประกันภัยต่อตำมภำระ
ผูกพันที่มีต่อบริษัทฯ โดยมีสำเหตุมำจำกฐำนะทำงกำรเงินที่ไม่มั่นคงของบริษัทรับประกันภัยต่อ ทำให้
บริษัทฯ ต้องรับภำระในกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนเอง นอกจำกนี้ยังมีควำมเสี่ยงที่มีผู้รับประกันภัยต่อ
จำนวนหนึ่ ง ที่ มี ค วำมสำมำรถรั บ ประกั นภั ย ต่ อในจ ำนวนเงิ นที่ ล ดลงเนื่อ งจำกกำรถู ก ลดอั นดั บควำม
น่ำเชื่อถือ หรือเกิดจำกผู้รับประกันภัยต่อไม่ประสงค์จะรับประกันภัยต่อ หรือรับประกันภัยต่อในจำนวนที่
จำกัด
สำหรับแนวทำงในกำรดูแลควำมเสี่ยงด้ำนนี้นั้น บริษัทฯ ได้มีกำรพิจำรณำฐำนะกำรเงิน และ
อันดับควำมน่ำเชื่อถือของบริษัทรับประกันภัยต่อ และมีกำรทำประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อ
หลำยรำยที่เชื่อถือได้และมีควำมสำมำรถในกำรรับประกันภัยต่อซึ่งวิธีดังกล่ำวจะช่วยกระจำยควำมเสี่ยงได้
นอกจำกนี้ ได้มีกำรพิจำรณำเงื่อนไขในกำรเอำประกันภัยต่ออย่ำงรอบคอบ โดยหน่วยงำนที่มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเป็นอย่ำงดีในเรื่องกำรประกันภัยต่อ และมีฝ่ำยกฎหมำยในกำรพิจำรณำประเด็ นทำงกฎหมำยเพื่อลด
ควำมเสี่ยงดังกล่ำว
- ควำมเสี่ยงในด้ำนกำรเก็บเงินค่ำเบี้ยประกันภัย
ควำมเสี่ยงในด้ำนกำรเก็บเงินค่ำเบี้ยประกันภัยเป็นควำมเสี่ยงที่มำจำกกำรที่ผู้เอำประกันภัยอำจไม่
ชำระเบี้ยประกันภัย หรือตัวแทนและนำยหน้ำที่ทำหน้ำที่เก็บเบี้ยประกันภัยจำกลูก ค้ำ แต่ไม่ชำระค่ำเบี้ย
ประกันภัยภำยในระยะเวลำที่กำหนด ทำให้บริษัทฯ เผชิญควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถเรียกเก็บค่ำเบี้ยประกันภัย
ค้ำงชำระและอำจก่อให้เกิดหนี้สูญต่อบริษัทฯได้
บริษัทฯ บริหำรควำมเสี่ยงดังกล่ำวโดยมีกระบวนกำรติดตำมเบี้ยประกันภัยค้ำงรับจำกทั้งผู้เอำ
ประกันภัย ตัวแทน และนำยหน้ำอย่ำงใกล้ชิด รวมถึงกำหนดให้ตัวแทนและนำยหน้ำนำหลักทรัพย์มำค้ำ
ประกันตำมวงเงินตำมที่บริษัทฯ กำหนด
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2. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน
ในปี 2558 จัดได้ว่ำเป็นปีที่มีควำมท้ำทำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุน ซึ่งสำมำรถแบ่ง
ประเภทควำมเสี่ยงได้ดังนี้
2.1 ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (Credit Risk)
อันเนื่องมำจำกภำวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว ซึ่งอำจทำให้คู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบัติตำมภำระ
ผูกพันที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ รวมถึงโอกำสที่คู่สัญญำจะถูกปรับลดอันดับควำมน่ำเชื่อถือลง (Credit Rating)
บริษัทได้บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ดังนี้
- เงินให้กู้ยืม จะพิจำรณำถึงฐำนะกำรเงิน และควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของลูกหนี้ ตำม
มำตรฐำนกำรวิเครำะห์สินเชื่อที่ดี พร้อมกำหนดวงเงินให้กู้ยืมต่อมูลค่ำหลักประกัน (Loan to Value) ไม่ให้
เกินกว่ำที่กฎหมำยกำหนด และติดตำมกระแสเงินที่ได้รับชำระในแต่ละเดือน รวมถึงควำมสม่ำเสมอในกำร
ชำระหนี้ของลูกหนี้
- ตรำสำรหนี้ บริษัทฯ เลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบำล พันธบัตรรัฐวิสำหกิจที่มีกระทรวงกำรคลัง
ค้ำประกัน และสำหรับตรำสำรหนี้เอกชน บริษัทฯ จะเลือกลงทุนในตรำสำรที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือไม่ต่ำ
กว่ำระดับเพื่อกำรลงทุน (Investment Grade) เลือกประเภทธุรกิจ และอุตสำหกรรมของผู้ออกตรำสำรหนี้
พร้อมทั้ งมี กำรทบทวนฐำนะกำรเงิน อันดับเครดิต ตลอดจนควำมสำมำรถในกำรชำระคืนเงินต้นและ
ดอกเบี้ยของผู้ออกตรำสำรหนี้อย่ำงสม่ำเสมอ
2.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรกระจุกตัว (Concentration Risk)
เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรลงทุนในตรำสำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง บริษัทใดบริษัทหนึ่ง ธุรกิจใด
ธุรกิจหนึ่งมำกเกินไป หรือให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้รำยใดรำยหนึ่งมำกเกินไป หรือลงทุนในสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศมำกเกินไป เมื่อเกิดผลกระทบทำงลบต่อกลุ่มดังกล่ำวจะทำให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัทฯ เป็น
อย่ำงมำก
บริษัทฯ ได้บริหำรควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยกำรกระจำยกำรลงทุนในประเภทของสินทรัพย์ต่ำงๆ
ทั้งตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน ตลอดจนกระจำยกำรให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้หลำยรำย และกระจำยอยู่ในหลำย
ภูมิภำคของประเทศ ในสัดส่วนที่เป็นไปตำมข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงตำมกฎเกณฑ์ที่ออกโดย
องค์กรกำกับดูแล รวมถึงกระจำยกำรลงทุนในหมวดอุตสำหกรรมที่หลำกหลำย และกรณีลงทุนในสกุล
เงินตรำต่ำงประเทศจะทำกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
2.3 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็นควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกรณีที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือไม่สำมำรถ
จัดหำเงินสดได้ หรือสำมำรถจัดหำเงินสดได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูง
กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องนี้ บริษัทฯ จัดสรรเงินลงทุนบำงส่วนเป็นเงินฝำกธนำคำรซึ่ง
มี ส ภำพคล่องสูง ส ำรองไว้ส ำหรับ ค่ ำ ใช้ จ่ำยดำเนินงำน โดยก ำหนดให้เงินฝำกครบก ำหนดในแต่ล ะ
ช่วงเวลำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้เงิน ตำมแผนบริหำรกระแสเงินสด กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงินตำม
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ภำระผูกพันต่ำงๆ ที่วำงไว้ และอีกส่วนหนึ่งบริษัทฯ จัดสรรเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นที่ต้องกำร
ของตลำด สภำพคล่องสูงและสำมำรถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้สะดวกที่มูลค่ำใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรม
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีแหล่งเงินทุนสำรอง ได้แก่วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ระยะสั้น กับ
ธนำคำรพำณิชย์ ที่สำมำรถเบิกใช้ได้ทันทีหำกมีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึ้นเหนือควำมคำดหมำย ซึ่งเพียงพอที่จะ
รองรับควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องนี้ได้
2.4 ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด (Market Risk)
เป็นควำมเสี่ยงที่บริษัทฯ อำจได้รับควำมเสียหำยจำกกำรผันผวนของปัจจัยในตลำดทุน ได้แก่ กำร
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำของตรำสำรทุน กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปลี่ยน อันส่ งผลให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำสินทรัพย์ลงทุน อันได้แก่ ตรำสำรทุน ตรำสำรหนี้ และหน่วยลงทุน
เพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว บริษัทมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้
- ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของตรำสำรทุน บริษัทฯ จะเลือกลงทุนในตรำสำรทุนที่ผู้ออกมีฐำนะ
กำรเงินที่แข็งแกร่ง มีควำมสำมำรถในกำรทำกำไร มีศักยภำพในกำรเติบโตได้อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงธุรกิจที่
ได้รับอำนิสงส์เชิงบวกจำกนโยบำยภำครัฐ โดยส่วนใหญ่บริษัทฯ ถือครองตรำสำรทุนไว้เพื่อกำรลงทุนใน
ระยะยำว ซึ่งจะสำมำรถลดควำมผันผวนของรำคำตรำสำรทุนได้
- ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย บริษัทฯ ทำกำรติดตำมกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย
ของธนำคำรแห่งประเทศไทย ทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ และอัตรำ
ผลตอบแทนในตลำดตรำสำรหนี้อย่ำงใกล้ชิด เพื่อกำหนดระยะเวลำกำรลงทุน (Duration) ให้สอดคล้องกับ
ทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบำยถือครองตรำสำรหนี้จนครบ
กำหนดเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนรำคำตรำสำรหนี้ที่เปลี่ยนแปลงไป และยังมีกำรบริหำรจัดกำรเงินฝำกธนำคำร
ให้มีจำนวนเงินที่ครบกำหนดทุกๆเดือน ในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน ทำให้ลดควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรลงทุน
ต่อ (Reinvestment Risk) ลงได้
- ด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน บริษัทฯ หรือบริษัทจัดกำรกองทุนที่บริษัทฯ ว่ำจ้ำงให้บริหำรกองทุนอำจ
ใช้เครื่องมือทำงกำรเงิ นในกำรป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ย น ได้แก่ สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำ
ดอกเบี้ยต่ำงสกุลเงิน (Cross Currency and Interest Rate Swap) สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย (Interest
Rate Swap) และสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Foreign Exchange Forward) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อ
ปรับลดควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ของตลำด และเป็นไปตำมข้อกำหนดของหน่วยงำนที่กำกับ
ดูแล
นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรประเมินระดับควำม
เสี่ยงของกำรลงทุน ด้วยวิธีกำรประเมินและแบบจำลองต่ำงๆ เช่น Value at Risk, Sensitivity Analysis,
Stress Test เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทจะยังคงมีฐำนะกำรเงินที่ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับควำมเสียหำยที่อ ำจ
เกิดขึ้นได้
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3. ควำมเสี่ยงอื่นๆ ขององค์กร
3.1 ควำมเสี่ย งด้ำ นควำมไม่ สัมพั นธ์กั นระหว่ำงสินทรัพ ย์ และหนี้สิน (Asset and Liability
Management)
บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงจำกควำมไม่สัมพันธ์กันระหว่ำงระยะเวลำและจำนวนสินทรัพย์ลงทุนกับ
ระยะเวลำและจำนวนหนี้สินตำมภำระผูกพั นของทำงบริษัทฯ ได้แก่ เงินสำรองค่ำสินไหมทดแทน และ
เบี้ยประกันภัยประกั นภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้และเบี้ยประกั นภัยรับล่วงหน้ำ ดังนั้นบริษัทฯ จึงทำกำร
บริหำรควำมเสี่ยงโดยกำหนดระยะเวลำและจำนวนเงินลงทุนให้สอดคล้อ งกับหนี้สินหลักของบริษัทฯ ทั้ง
2 ประเภทดังกล่ำว
3.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk)
เป็นควำมเสี่ยงจำกกำรกำหนดแผนกลยุทธ์ และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ที่ไม่สอดคล้องกับ
ปัจจัยภำยใน เช่น โครงสร้ำงองค์กร เป้ำหมำย และปัจจัยภำยนอก เช่น ภำวะเศรษฐกิจและกำรแข่งขัน ซึ่ง
ส่งผลต่อฐำนะกำรเงิน เงินกองทุน และผลประกอบกำรของบริษัทฯ รวมถึงควำมเสี่ยงในกำรพึ่งพำคู่ค้ำรำย
ใหญ่
ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ ได้แก่ จำนวนเบี้ยประกันภัยรับไม่ถึงตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ในแผน
กลยุทธ์ กำรแข่งขันรุนแรงจำกบริษัทประกันภัยในประเทศและต่ำงประเทศ สัดส่วนรำยได้ที่ไม่ตรงตำม
แผนกลยุทธ์ กำรพึ่งพิงรำยได้เบี้ยประกันภัยจำกช่องทำงใดช่องทำงหนึ่งมำกเกินไป
บริษัทฯ บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์โดยวำงแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ
และวำงแผนกำรดำเนินงำนตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงระดับหน่วยงำน อีกทั้งยังมีกำรสรุปกำรดำเนินกำร
ตำมแผนกลยุทธ์ แสดงสถำนะควำมสำเร็จของแผนงำน พร้อมทั้งกำหนดสัญญำณเตือนในกรณีที่มีผลกำร
ดำเนินงำนมีแนวโน้มไม่เป็นไปตำมแผน เพื่อให้สำมำรถปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปัจจัย
ภำยนอกและสภำวะกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น กำรเปลี่ยนแปลงของภำวะเศรษฐกิจ กำรเมือง ภำวะกำร
แข่งขัน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดระบบงำนภำยในทั้งด้ำนกำรจัดองค์กร บุคลำกร
งบประมำณ ระบบข้อมูลสำรสนเทศ ระบบกำรติดตำมและควบคุมกำรปฏิบัติงำน ให้มีควำมเหมำะสมเพื่อ
สนับสนุนกลยุทธ์กำรดำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งเผยแพร่แผนกลยุทธ์ ให้
พนักงำนได้รับทรำบเพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติเดียวกัน
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงควำมเสี่ยงจำกกำรเปิดเสรีกำรค้ำและกำรก้ำวสู่กำรเป็นประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจำกจำนวนบริษัทรับ
ประกั นภัย ต่ำ งประเทศที่ เข้ ำ มำดำเนินธุรกิ จภำยในประเทศจะมำกขึ้นโดยเฉพำะบริษั ทรับประกั นภั ย
ต่ำงประเทศที่มีควำมมั่นคงและมีควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินสูง ส่งผลให้ภำวะกำรแข่งขันทำงธุรกิจรุนแรง
ขึ้น และทำให้รำยได้จำกกำรรับประกันภัยของบริษัทฯ อำจลดลงหรือไม่เป็นไปตำมคำดกำรณ์ได้ บริษัทฯ
จึงได้มีกำรเตรียมควำมพร้อม โดยมีกำรขยำยสำขำอย่ำงต่อเนื่องโดยเฉพำะในจังหวัดที่ใกล้กับพรมแดน
ระหว่ำงประเทศ ตลอดจนพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีควำมหลำกหลำยพร้อมกับจัดทำแผนกำรตลำดรองรับเพื่อ
หน้า 37

56-1-58
เพิ่มควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยและรักษำฐำนลูกค้ำภำยในประเทศ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้
มีกำรลงทุนประกอบธุรกิจประกันภัยในต่ำงประเทศเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรดำเนินธุรกิจ
3.3 ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร (Operational Risk)
คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จำกกำรดำเนินงำนในทุกส่วนงำนของบริษัทฯ อันเกิดจำกควำมไม่พร้อม
ควำมไม่ พ อเพี ย ง หรื อ ควำมบกพร่ อ งของบุ ค ลำกร กระบวนกำรกำรท ำงำน และระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ซึ่งอำจรวมถึงควำมเสี่ยงด้ำนกฎหมำยและปัจจัยภำยนอกบริษัทฯ ด้วย
บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี โดยมีกำรควบคุมและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
ในทุกหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรจัดสรรบุคลำกรอย่ำงเพียงพอและมีคุณ สมบัติตรงตำมลักษณะงำน
รวมถึงมีผู้เชี่ยวชำญในกำรทำงำนแต่ละด้ำนเพื่อให้ระบบงำนมีประสิทธิภำพ อีกทั้งยังมีกำรวำงระบบให้
พนักงำนสำมำรถทำงำนทดแทนกันได้ ไม่ว่ำเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ทำให้กำรดำเนินงำนเป็นไปได้
อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงมีกำรจัดอบรมให้พนักงำนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในควำมรู้ในทุกสำขำวิชำควำมรู้ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยและผลิตภัณฑ์ต่ำงๆของบริษัทฯ ตลอดจนพัฒนำปรับปรุงระบบงำนให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังกำหนดให้ทุกหน่วยงำนรับผิดชอบต่อกำรบริหำรควำม
เสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรของหน่วยงำนตนเอง พร้อมทั้งยังปลูกฝังควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร
ในระดับพนักงำน อันรวมถึงกำรฝึกอบรมพนักงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมด้วย
ด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยนอก บริษัทฯ มีกำรจัดทำแผน
รองรับกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) โดยมีสถำนที่ทำงำนสำรองและศูนย์
ข้อมูลสำรองที่พร้อมใช้ได้ทันที และมีกำรรวมศูนย์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของพนักงำน เชื่อมมำจำก
ส่วนกลำง (Server) ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สำมำรถลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น และทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ
สำมำรถดำเนินต่อไปได้ แม้ต้องเผชิญกับสภำวะฉุกเฉิน
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4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก
4.1.1 ทีด่ ินและอาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 43 แปลง มีมูลค่ำตำมบัญชีรวม
206,132,665 บำท ส่ วนอำคำร, อำคำรชุ ดและอสัง หำริม ทรั พ ย์ เพื่ อกำรลงทุน มีมูล ค่ำ ตำมบั ญชี รวม
526,651,586 บำท
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้ทำสัญญำเช่ำที่ดิน เนื้อที่ 5 ไร่ 92 ตำรำงวำ ตั้งอยู่เลขที่ 25 ถนนสำทรใต้
แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร จำกสมำคมไว.ดับยู.ซี.เอ.กรุงเทพฯ ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2537
อำยุกำรเช่ำ 33 ปีขณะนี้เหลืออำยุกำรเช่ำ 12 ปี ซึ่งที่ดินดังกล่ำวบริษัทฯ ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรสำนักงำนใหญ่
4.1.2 เงินให้ ก้ ูยมื
นโยบำยกำรให้กู้ยืม
นโยบำยกำรให้กู้ยืมของบริษัทฯที่สำคัญคือจะให้กู้ยืมแก่ผู้กู้ที่มีประวัติดี มีควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงรำยได้เพื่อผ่อนชำระคืนเงินต้น ในกำรกู้ยืมจะต้องมีอสังหำริมทรัพย์มำจดทะเบียนจำนองเป็นประกัน
โดยหลักทรัพย์จำนองจะมีมูลค่ำเพียงพอที่บริษัทฯจะได้รับชำระหนี้โดยสิ้นเชิง ในกำรให้กู้ยืมแก่บุคคล
ธรรมดำเพื่อซื้อบ้ำนไว้อยู่อำศัย บริษัทฯจะพิจำรณำอำยุ อำชีพ รำยได้ เงินออมและวงเงินให้กู้ต่อมูลค่ำ
หลักประกัน
ในกำรให้กู้ยืมอื่นๆนอกจำกเพื่อที่อยู่อำศัย บริษัทฯจะพิจำรณำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรที่นำมำ
ขอกู้ ประวัติของผู้บริหำร ประสบกำรณ์ในอดีต ฐำนะกำรเงินของผู้ขอกู้ตลอดจนสัดส่วนหนี้สินต่อทุน
นโยบำยกำรตั้งสำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กรณีที่มีข้อบ่งชี้ว่ำบริษัทฯจะได้รับชำระหนี้ไม่เพียงพอกับมูลหนี้ บริษัทฯจะพิจำรณำตั้งสำรองค่ำ
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจำรณำปัจจัยอื่นประกอบด้วยได้แก่ประวัติกำรชำระหนี้ ฐำนะกำรเงินของลูกหนี้
ตลอดจนมูลค่ำหลักประกัน โดยเกณฑ์กำรตั้งสำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะบันทึกตำมผลต่ำงของมู ลหนี้
(หมำยถึง ผลรวมของเงินต้นและดอกเบี้ยค้ำงชำระ) กับรำคำประเมินมูลค่ำหลักประกันซึ่งรำคำประเมิน
มูลค่ำหลักประกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย คือ รำคำ
ประเมินที่ทำกำรประเมินโดยบริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีรำยชื่อที่ ได้รับควำมเห็นชอบจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์โดยทำกำรประเมินมำไม่เกิน 36 เดือน
นโยบำยกำรระงับกำรรับรู้รำยได้
รำยได้ส่วนที่เป็นดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลำหลังจำกที่ลูกหนี้ผิ ดนัดชำระติดต่อกันเป็นเวลำเกิน 6
เดือน บริษัทฯจะหยุดรับรู้รำยได้ และจะนำดอกเบี้ยส่วนนั้นมำรวมคำนวณเป็นรำยได้ในรอบระยะเวลำ
บัญชีที่ได้รับชำระหนี้ เมื่อเข้ำเกณฑ์ดังนี้ คือ คำดหมำยว่ำจะไม่สำมำรถได้รับชำระหนี้หรือมีกรณีให้เห็น
ชัดเจนว่ำลูกหนี้ไม่มีเงินหรือทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระหนี้ เป็นต้น
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นโยบำยในกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
กำรปรับโครงสร้ำงหนี้เป็นกำรแก้ไขหนี้ที่มีปัญหำเพื่อให้บริษัทฯ มีโอกำสได้รับชำระเงินกู้ยืมคืน
ได้มำกที่สุด หรือเพื่อให้ลูกหนี้สำมำรถอยู่รอดเพื่อชำระหนี้ได้ ด้วยภำระผูกพันที่ไม่มำกเกินไปจนเป็น
อุปสรรคต่อกำรฟื้นตัวของกิจกำร กำรปรับโครงสร้ำงหนี้อำจกระทำได้โดยกำรผ่อนปรนเงื่อนไขกำรชำระ
หนี้ให้แก่ลูกหนี้ ได้แก่ กำรลดอัตรำดอกเบี้ย กำรขยำยเวลำชำระหนี้ออกไป กำรจัดให้ลูกหนี้ผ่อนชำระตำม
กระแสเงินสดของลูกหนี้โดยลูกหนี้ต้องพิสูจน์ว่ำประสบปัญหำกำรไม่สำมำรถผ่อนชำระหนี้ได้โดยแท้จริง
4.1.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
นโยบำยเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ในกำรลงทุน บริษัทฯ มีนโยบำยหลักคือเน้นควำมมั่นคงปลอดภัยของเงินลงทุน โดยมีกำรกระจำย
กำรลงทุนและเลือกลงทุนให้ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนเหมำะสมกับระดับควำมเสี่ยงที่บริษัทฯ ยอมรับได้
กำรลงทุนของบริษัทฯ มักจะเป็นกำรลงทุนระยะยำว ได้แก่ กำรลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่ อำทิเช่น หุ้นกู้
พันธบัตร จนครบกำหนดไถ่ถอน นอกจำกนี้ยังลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์และหุ้นนอก
ตลำดหลักทรัพย์
กำรบันทึกมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์นั้น บริษัทฯ ถือตำมมำตรฐำนบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยกำรจัด
ประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขำย กล่ำวคือผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมกับรำคำทุนจะแสดงในส่วนของ
เจ้ำของในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ในส่วนของหุ้นนอกตลำดหลักทรัพย์หรือเงินลงทุนทั่วไปแสดงไว้ในรำคำ
ทุน
กำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน
บริษัทฯ กำหนดให้มีกระบวนกำรพิจำรณำกำรลงทุนด้วยควำมรอบคอบ โดยพิจำรณำปั จจัยต่ำงๆ
ทำงเศรษฐกิจที่อำจกระทบต่อตรำสำรที่บริษัทจะลงทุนได้ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่ำกำรพิจำรณำโดยละเอียด
รอบคอบโดยใช้ข้อมูลที่ครบถ้วนนี้ จะช่วยลดควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนได้ ทั้งนี้ ข้อมูลข่ำวสำรที่บริษัทฯ ใช้
ประกอบกำรวิ เ ครำะห์ แ ละบริ ห ำรจั ดกำรลงทุน นั้ น เป็ น ข้อ มู ล ซึ่ ง รวบรวมมำจำกหน่ ว ยงำนทำงด้ ำ น
เศรษฐกิจ สถำบันวิจัย ตลอดจนบริษัทหลักทรัพย์ และสถำบันกำรเงินต่ำงๆ ที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้ ทั้ง
ในและต่ำงประเทศ เพื่อคำดกำรณ์แนวโน้มเศรษฐกิจตลอดจนพิจำรณำผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับโลก
ระดับประเทศ ระดับอุตสำหกรรม และระดับหลักทรัพย์
ในด้ำนตรำสำรทุน เพื่อลดควำมผันผวนของมูลค่ำเงินลงทุน บริษัทฯ จะเน้นกำรลงทุนระยะยำว
และวิเครำะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐำนได้แก่ อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน อัตรำส่วนรำคำต่อกำไรต่อหุ้น
อัตรำส่วนรำคำต่อมูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล และมีกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำร
ลงทุนด้วย
สำหรับในด้ำนของตรำสำรหนี้นั้น บริษัทฯ เลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบำล พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ
ซึ่งมีควำมเสี่ยงต่ำ รวมถึงลงทุนในหุ้นกู้ซึ่งออกโดยกิจกำรซึ่งได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อที่ดีระดับเพื่อ
กำรลงทุน (Investment Grade) และกำหนดอำยุเฉลี่ยและระยะเวลำ (Duration) ของตรำสำรหนี้ใ ห้
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สอดคล้องกับแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย อนึ่ง บริษัทฯ ได้ลงทุนบำงส่วนผ่ำนกองทุนตรำ
สำรหนี้ด้วย
กำรตั้งสำรองค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
เพื่ อให้สินทรัพ ย์ ส ะท้ อนมู ลค่ ำ ที่ควรจะเป็น บริษั ทฯ มีก ำรติดตำมและสอบทำนเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์อย่ำงใกล้ชิด หำกมีข้อบ่งชี้ว่ำรำคำตำมบัญชีของหลักทรัพย์ดังกล่ำวสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะ
ได้รับคืน เช่น กรณีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอย่ำงมำกหรือตรำสำรหนี้ซึ่งมีส่วนที่มีแนวโน้มว่ำจะไม่ได้รับ
ชำระ เป็นต้น บริษัทฯ จะรับรู้ผลต่ำงนั้นเป็นผลขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
กำรลงทุนในบริษัทร่วมเป็นกำรลงทุนที่บริษัทฯ เข้ำไปถือหุ้นมำกกว่ำร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ
50 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ำย โดยบริษัทฯ สำมำรถกำหนดนโยบำยกำรบริหำรและกำรดำเนินงำนผ่ำน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในปัจจุบันบริษัทฯ มีกำรลงทุนในบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจประกันภัยในต่ำงประเทศซึ่งประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและช่วยสนับสนุนกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งนอกจำกมีวัตถุประสงค์เพื่อขยำย
โอกำสกำรทำธุรกิจในต่ำงประเทศ แล้วบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นกำรลงทุนระยะยำว เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในรูป
เงินปันผลและกำไรเกินทุนด้วย
4.3 การประเมินราคาทรัพย์สิน
บริ ษั ท ฯ ไม่ ไ ด้มี ก ำรท ำรำยกำรระหว่ ำงกั นที่ เ กี่ ย วข้ องกั บกำรซื้อ ขำยทรัพ ย์ สิ น อั นต้ อ งมี ก ำร
ประเมินรำคำทรัพย์สินของบริษัทฯ และไม่ได้มีกำรได้มำหรือจำหน่ำยไป ซึ่งทรัพย์สินอันต้องแจ้งต่อตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่ำงช่วงปี พ.ศ.2558
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย หรือคดีฟ้องร้องในลักษณะใด ๆ ที่มีผลกระทบทางด้านลบต่อ
ทรัพย์สิน ฐานะทางการเงิน และการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ
ร้อยละ 10 ของสินทรัพย์หมุนเวียน
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6. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอืน่
6.1 ข้ อมูลทัว่ ไป
6.1.1 รายละเอียดบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)

ทะเบียนบริษัทเลขที่

0107536000625

ประเภทธุรกิจ

รับประกันวินำศภัย

ทีต่ ้งั : สานักงานใหญ่

อำคำรกรุงเทพประกันภัย
25 ถนนสำทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2285 8888
โทรสำร 0 2610 2100
รับแจ้งอุบัติเหตุทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง โทรศัพท์ 1620
www.bangkokinsurance.com
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6.1.2 การลงทุนในบริษัทอืน่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทได้ลงทุนโดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10.0 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่
ออกจำหน่ำยแล้วของบริษัทนั้น ดังต่อไปนี้
ร้อยละของ
ลำดับ
ชื่อ/สถำนที่ตั้ง
ประเภท
ประเภท จำนวนหุ้น
จำนวนหุ้นที่
ธุรกิจ
หุ้น
ที่ถือ
ออกจำหน่ำยแล้ว
ของบริษัทนั้น
1 บริษัท กรุงเทพประกันภัย (ลำว) จำกัด
321/1-2 บ้ำนโพนสะหวันเหนือ
หน่วย 18 เมืองสีสัดตะนำก
ประกันภัย
สำมัญ
450,000
45.00
แขวงนครหลวงเวียงจันทน์
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
2 บริษัท เอเซียนอินชัวรันส์
อินเตอร์เนชั่นแนล (โฮลดิ้ง) จำกัด
ประกันภัย
สำมัญ
23,936
41.70
คำร์เรนดอน เฮ้ำส์, 2 เชิ้ท สตรีท,
เฮลมิลตัน, เอช เอ็ม 11, เบอร์มิวด้ำ
3 บริษัท เอเซียอินชัวรันส์
(ประเทศกัมพูชำ) จำกัด (มหำชน)
ประกันภัย
สำมัญ
1,604,470
22.92
5 ถนนเลขที่ 13 สังกัดวัตพนม
คั้นดวนเปญ พนมเปญ กัมพูชำ
4 บริษัท เอเซียอินชัวรันส์
อินเวสท์เมนท์ จำกัด
ประกันภัย
สำมัญ
15,210,000
19.50
ชั้น 16 เวิลด์ไวดเฮ้ำส์ ,
19 ถนนเดอส์เวกซ์ เซ็นทรัล, ฮ่องกง
5 บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด
183 อำคำรรีเจ้นท์เฮ้ำส์ ชั้น 10
ธุรกิจบริกำร
สำมัญ
1,159,950
19.33
ถนนรำชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ
เฉพำะกิจ
10330
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ลำดับ

6

7

8

9

10

11

12

ชื่อ/สถำนที่ตั้ง

ประเภท
ธุรกิจ

บริษัท พีที เอเซียน อินเตอร์เนชั่นแนล
อินเวสอินโด จำกัด
วิสมำ เอเซีย แอลที. 12 เอ, เจแอล.
ประกันภัย
เลทเจน เอส.ปรำแมน คำว์. 79,
ศลีปิ - จำกำร์ตำ บำรำท
บริษัท พี ซี ที เอเซียอินชัวรันส์ จำกัด
43-47 ถ.ล้ำนช้ำง บ้ำนหัสดีใต้
ประกันภัย
อำเภอจันทะบุลี เวียงจันทน์ สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว
บริษัท สรชัยวิวัฒน์ จำกัด
พัฒนำ
23 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท
อสังหำคลองตันเหนือ วัฒนำ กรุงเทพฯ 10110
ริมทรัพย์
บริษัท ยูเนี่ยนไซม์ดำร์บี้
นำยหน้ำ
(ประเทศไทย) จำกัด
ประกันวินำศ
29 อำคำรวำนิสสำ ชั้น 20 ซอยชิดลม
ภัย
ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
บริษัท โรงพยำบำลบำรุงรำษฎร์ จำกัด
(มหำชน)
กำรแพทย์
33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (ซอยนำนำเหนือ)
คลองเตยเหนือ วัฒนำ กรุงเทพฯ 10110
บริษัท บำงกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส
จำกัด
ลีสซิง่
139 อำคำรเศรษฐีวรรณ ชั้น 8
ถนนปั้น สีลม บำงรัก กรุงเทพฯ 10500
บริษัท บำงกอกชโยรัตน์ จำกัด
นำยหน้ำ
25 อำคำรกรุงเทพประกันภัย/
ประกันวินำศ
ไว.ดับยู.ซี.เอ. ชั้น 10 ถนนสำทรใต้
ภัย
ทุ่งมหำเมฆ สำทร กรุงเทพฯ 10120
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ร้อยละของ
จำนวนหุ้นที่
ออกจำหน่ำยแล้ว
ของบริษัทนั้น

ประเภท
หุ้น

จำนวนหุ้น
ที่ถือ

สำมัญ

6,080,000

19.00

สำมัญ

237,500

19.00

สำมัญ

405,000

15.00

สำมัญ

6,000

15.00

สำมัญ

106,760,417

14.62

สำมัญ

60,000

10.00

สำมัญ

10,000

10.00
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6.1.3 บุคคลอ้างอิงอืน่ ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000
โทรสำร 0 2009 9991
Call Center : 0 2009 9999
Email : SETContactCenter@set.or.th
www.set.or.th/tsd

ผู้แทนผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

ผู้สอบบัญชี

นำงสำวรัชดำ ยงสวัสดิ์วำณิชย์
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 4951
บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
ชั้น 33 อำคำรเลครัชดำ
193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2264 9090
โทรสำร 0 2264 0789-90
Email : ernstyoung.thailand@th.ey.com
www.ey.com

ทีป่ รึกษากฎหมาย

สำนักงำนมนูกิจทนำยควำม
59/6 ถนนเสือป่ำ แขวงป้อมปรำบ เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0 2221 3466
โทรสำร 0 2221 3191

ทีป่ รึกษาทางการเงิน

-ไม่มี-

สถาบันการเงินทีต่ ิดต่ อ

ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
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ความภาคภูมิใจ ปี 2558
ปี 2558 เป็ นอีก ปีแห่ง ควำมส ำเร็จและควำมภำคภูมิใ จของบริษั ท กรุงเทพประกั นภัย จำกั ด
(มหำชน) จำกกำรได้รับรำงวัลอันทรงเกียรติจำกหลำกหลำยองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
สะท้อนให้เห็นถึงคุณภำพกำรให้บริกำรของบริษัทฯ ที่มีมำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล ตอกย้ำ
ถึงควำมเป็นผู้นำในธุรกิจประกันวินำศภัยของไทยได้อย่ำงชัดเจน
รางวัล Lifetime Achievement Award รำงวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แด่คุณชัย โสภณพนิช
ประธำนกรรมกำร จำกงำน 19th Asia Insurance Industry Awards 2015 จัดโดย Asia Insurance Review
นิตยสำรชื่อดังที่มี ควำมเชี่ย วชำญด้ำนข้อมูล ประกั นภัย ของเอเชีย และของโลก ในฐำนะที่ท่ำนได้สร้ำง
คุณประโยชน์นำนัปกำรให้แก่อุตสำหกรรมประกันภัยทั้งของไทยและในอำเซียน รวมทั้งมีควำมสำมำรถ
ในกำรบริหำรงำนทำให้กรุงเทพประกันภัยมีพัฒนำกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง มีฐำนะกำรเงินที่แข็งแกร่งและ
มั่นคง ตลอดจนให้ควำมสำคัญในกำรส่งเสริมช่วยเหลือสังคมมำอย่ำงต่อเนื่องและยำวนำน
รางวัล Best Application Innovation จำกโครงกำร ICT Best Practice Awards 2015 จัดโดย
บริ ษั ท กสท โทรคมนำคม จ ำกั ด (มหำชน) สมำคมอุ ต สำหกรรมเทคโนโลยี ส ำรสนเทศไทย
มหำวิท ยำลัย อัส สัม ชั ญ และนิต ยสำร eLEADER ด้วยบริษั ทฯ ได้นำเทคโนโลยี ส ำรสนเทศมำพั ฒนำ
โครงกำร BKI Telematics ที่ใช้ กับกำรประกันภัยรถยนต์ เพื่ อสนับสนุนพฤติกรรมกำรขับขี่ที่ดีและ
ก่อให้เกิดควำมปลอดภัยบนท้องถนน และลดควำมสูญเสียและควำมเสียหำยที่จะเกิดจำกอุบัติเหตุ ซึ่งจะ
ส่ ง ผลดี ต่ อ ภำพรวมของสั ง คม พร้ อ มทั้ ง สำมำรถให้ บ ริ ก ำรลู ก ค้ ำ ได้ อ ย่ ำ งใกล้ ชิ ด มำกขึ้ น ผ่ ำ นทำง
แอพพลิเคชั่น
รางวัล CIO of the Year หรื อรางวัลผู้บริ หารด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารดีเยีย่ มทีส่ ุ ด
แห่ งปี จำกโครงกำร ICT Best Practice Awards 2015 ที่มอบให้แด่ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนำถรัตน ผู้อำนวยกำร
ใหญ่ จำกกำรที่ท่ำนเป็นผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีมำใช้พัฒนำระบบงำนต่ำงๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ทำงำน พร้อมทั้งเสริมศักยภำพและคุณภำพกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำและคู่ค้ำเพื่อให้ได้รับควำมพึงพอใจ
สูงสุด
รางวัล Excellence in Insurance Thailand หรือรำงวัลแห่งควำมเป็นเลิศด้ำนธุรกิจประกันวินำศ
ภัย จำกงำน IAIR AWARDS 2015 จัดโดยนิตยสำร IAIR (International Alternative Investment Review)
ในเดือนมีนำคม 2558 โดยกรุงเทพประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินำศภัยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่
ได้รับรำงวัลดังกล่ำวติดต่อกันถึง 4 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2013-2015 ถือเป็นกำรตอกย้ำในควำมสำเร็จของกำร
ดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องที่ยึดมั่นในควำมซื่อตรงและยุติธรรม ใส่ใจควำมต้องกำรของลูกค้ำ ไม่หยุดนิ่งใน
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของลูกค้ำทุกกลุ่ม
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รางวัล Best Insurance Solutions Advisory Team - Thailand 2015 จัดโดย Capital Finance
International ซึ่งเป็นนิตยสำรด้ำนธุรกิจ เศรษฐกิจ และกำรเงินชื่อดังของทวีปยุโรป โดยรำงวัลดังกล่ำวจะ
มอบให้แก่ ส ถำบั นกำรเงิ นดีเด่นและมี ชื่อเสีย งระดับโลก ทั้งด้ำนสถำบันกำรเงิ น กำรธนำคำร บริษั ท
หลักทรัพย์ และบริษัทประกันภัย ซึ่งกรุงเทพประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินำศภัยแห่งแรกและแห่งเดียว
ของไทยที่ได้รับรำงวัลอันทรงเกียรติดังกล่ำว ในฐำนะที่เป็นบริษัทประกันวินำศภัยชั้นนำของประเทศไทย
ที่ มี ก ำรพั ฒ นำด้ ำ นต่ ำ งๆ อย่ ำ งรวดเร็ ว และต่ อ เนื่ อ ง นอกจำกนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง มี ก ระบวนกำรท ำงำนที่ มี
ประสิทธิภำพ ได้มำตรฐำนสำกล มีกำรลงทุนเรื่องระบบกำรวิเครำะห์และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ทำ
ให้บริษัทฯ ปรับตัวได้รวดเร็วและทันต่อทุกสถำนกำรณ์ รวมทั้งดำเนินธุรกิจโดยยึดถือลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง
และให้ควำมสำคัญต่อกำรบริกำรลูกค้ำอย่ำงตรงใจเพื่อให้ได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด
รางวัล ศู นย์ รับ เรื่ อ งและแก้ ไ ขปั ญหาให้ กับ ผู้ บ ริ โภคดี เด่ น ประจ าปี 2558 จัดโดยส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จำกกำรที่บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญต่อกำรแก้ปัญหำของลูกค้ำและคู่
ค้ ำ ตลอดมำ โดยมี ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและแก้ ไ ขปั ญ หำให้ แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภคได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ มีกระบวนกำรให้บริกำรลูกค้ำที่ได้มำตรฐำน ตลอดจนมีกำรวัดผล วิเครำะห์ และปรับปรุง
กำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ภำยใต้หลักเกณฑ์ของสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ
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การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน) ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินจำก
Standard & Poor’s หรือ S&P สถำบันกำรจัดอันดับทำงกำรเงินชั้นนำของโลก ในระดับ A-/Stable ณ วันที่
26 พฤศจิกำยน 2558 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงควำมเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจประกันวินำศภัยที่มีควำมสำมำรถ
ทำงกำรแข่งขัน ด้วยผลประกอบกำรที่ดี มีเงินกองทุนและสินทรัพย์ที่มั่นคงแข็งแกร่ง รวมทั้งมีกำรบริหำร
เงินทุนอยู่ในระดับที่น่ำพอใจ
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน (Financial Strength Rating)
จำก A.M. Best Company ในระดับ A- (Excellent) ณ วันที่ 29 พฤษภำคม 2558 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถำบันกำร
จัดอันดับทำงกำรเงินชั้นนำของโลก อันสะท้อนให้เห็นถึงควำมมั่นคงแข็งแกร่งของเงินทุนและควำมมี
เสถียรภำพทำงกำรเงิน
สถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
Standard & Poor’s
Counterparty Credit Rating Local Currency
Financial Strength Rating Local Currency
ASEAN Regional Scale
Outlook

26 พ.ย. 58
A- (Strong)
A- (Strong)
axAA
Stable

A.M. Best
Financial Strength Rating
Financial Strength Rating Outlook
Issuer Credit Rating
Issuer Credit Rating Outlook

29 พ.ค. 58
A- (Excellent)
Stable
a- (Strong)
Stable
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท
(ก) บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
(ข) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว 1,064,700,000 (หนึ่งพันหกสิบสี่ล้านเจ็ดแสน)
บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด จานวน 106,470,000 (หนึ่งร้อยหกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่น) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 10 (สิบ) บาท
(ค) บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ
(ง) บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ
7.2 ผู้ถือหุ้น
(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก
รายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น สู ง สุ ด 10 อั น ดั บ แรกของบริ ษั ท ฯ พร้ อ มทั้ ง จ านวนหุ้ น ที่ ถื อ และสั ด ส่ ว น
การถือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลครั้งล่าสุดเมื่อวันที่
27 พฤศจิกายน 2558 มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อผู้ถือหุ้น
1. ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2. HWIC ASIA FUND *
3. นายชัย โสภณพนิช **
4. มูลนิธิชิน โสภณพนิช
5. บริษัท ซี.อาร์.โฮลดิ้ง จากัด
6. AIOI INSURANCE CO., LTD.
7. นายชาญ โสภณพนิช
8. นายเชิดชู โสภณพนิช
9. นายชาตรี โสภณพนิช
10. นายนิติ โอสถานุเคราะห์

จานวนหุ้น
10,613,194
6,752,114
3,473,026
3,370,934
3,332,934
2,989,599
2,937,977
2,691,452
2,514,033
2,224,362

สัดส่วนการถือหุ้น
(%)
9.97
6.34
3.26
3.17
3.13
2.81
2.76
2.53
2.36
2.09
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หมายเหตุ * มีสถานะเป็นสถาบันการเงินต่างประเทศ หรือผู้รบั ฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ทาหน้าที่เป็นผู้ถือ
หลักทรัพย์แทน (Trust Company หรือ Nominee Account) ซึ่งบริษัทฯ ได้ตรวจสอบกับบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลั ก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด (TSD) แล้ ว ไม่ สามารถเปิ ด เผยรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ แ ท้ จ ริ ง (Ultimate
Shareholder) ได้
** นับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกัน ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก่
คู่สมรส – นางนุชนารถ โสภณพนิช จานวน 665,746 หุ้น

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการหรือการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ
ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้นิยาม
คาว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความถึง ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
จากสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถื อหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ไม่ปรากฏว่า มีผู้ถือ
หุ้นรายใดที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนี้ บริษัทฯ
จึงไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามนิยามที่กาหนดไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กลุ่มผู้ ถือหุ้น
สูง สุด 10 อันดับ แรกดัง กล่า วไม่ มี พ ฤติก ารณ์ที่มีอิทธิพ ลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญแต่อย่างใด
อนึ่ง สาหรับกรณีที่ก รรมการบริษั ทฯ จานวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสิงห์ ตังทัตสวัส ดิ์ และนาย
สุวรรณ แทนสถิตย์ ตามที่ปรากฏอยู่ในรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในหัวข้อที่ว่าด้วยโครงสร้างการ
จั ด การนั้ น ด ารงต าแหน่ ง เป็ น ผู้ บ ริ ห าร (ตามนิ ย ามในประกาศของส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่ให้นับรวมถึงผู้ที่ดารงตาแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจาก
ผู้จัดการลงมา) ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสูงสุดอันดับแรกของบริษัทฯ ก็ตาม
รวมถึงกรณีที่กรรมการบริษัท ฯ ได้แก่ นางณินทิรา โสภณพนิช ซึ่งเป็นคู่สมรสของผู้บริหาร (ตามนิยาม
ในประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่ให้นับรวมถึงผู้ที่
ดารงตาแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา) ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นสูงสุดอันดับแรกของบริษัทฯ ก็ตาม แต่กรณีดังกล่าวมิได้มีลักษณะเป็นการส่งผู้แทนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน หรือมีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการหรือการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญแต่อย่างใด ด้วยเหตุผลสาคัญดังต่อไปนี้
1. บริษัทฯ ได้เรียนเชิญกรรมการทั้งสามท่านเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ เป็นการส่วนตัว
เนื่องจากท่านทั้งสามเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อ บริษัทฯ
สามารถอุทิศ เวลาและความพยายามให้กั บการเป็นกรรมการบริษั ทฯ ได้อย่างเต็มที่ และมี คุณสมบัติ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนดไว้

หน้า 51

56-1-58
2. บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมสาหรั บการทาธุรกรรมบางรายการที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานของบริษั ทฯ กั บบุ ค คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ดังรายละเอีย ดที่เปิดเผยในหัวข้อรายการ
ระหว่างกันแล้ว
3. บริษัทฯ ได้กาหนดกลุ่มกรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระซึ่งมิได้ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือ กรรมการที่มา
จากสถาบันการเงิน ดังรายละเอียดที่เปิดเผยในหัวข้อ กรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ แล้ว
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่น นอกเหนือจากหุ้นสามัญ
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
โดยที่คาดว่าธุรกิจประกันวินาศภัยจะขยายตัวได้สม่าเสมอและต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัท ฯ จึงจะ
พยายามรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังจาก
หักภาษีเงินได้ และจ่ายเงินปันผลปีละ 4 ครั้ง (รายไตรมาส) ทั้งนี้ บริษัท ฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัท ฯ และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
ต่อไป
สาหรับข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นดังนี้
(บาท/หุน้ )

การประชุม
ผู้ถือหุ้น
ครั้งที่/ปี
19/2555
20/2556
21/2557
22/2558
23/2559

เงินปันผล
ประจาปี
2554
2555
2556
2557
2558

เงินปันผลและหุ้นปันผล
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หุ้นปันผล
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75

2.75
2.75
2.75
2.75
2.75

2.75
2.75
2.75
2.75
2.75

3.75
3.75
3.75
3.75
3.75

4*
-

รวม

12
12
16
12
12

หมายเหตุ * ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 760.5 ล้านบาท เป็น 1,064.7 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อจ่าย
เป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นปันผล ในกรณีมีเศษหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในส่วน
ของเศษหุ้นนี้ เป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 4 บาท

หน้า 52

56-1-58

8. โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างองค์กร

ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
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โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. คณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ อีก 3 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
และคณะกรรมการธรรมาภิบาล
2. คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหารอีก 7 คณะ ได้แก่
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน และคณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดโดยมติของที่ประชุมผู้ถือ หุ้น แต่ต้องไม่น้อยกว่า
5 คน และไม่น้อยกว่า 3ใน 4 ของจานวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ตามข้อบังคับ
บริษทั ฯ โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ เพื่อให้มีการถ่วงดุล อานาจและสามารถกากับ
ดูแลการดาเนินกิจการของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) มีจานวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย
1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จานวน 2 ท่าน และกรรมการ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาบริษัทจานวน 1 ท่าน
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จานวน 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นจานวน
มากกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งคณะ
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จานวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนของ
กรรมการแต่ละท่าน ในปี 2558 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อ - ตาแหน่งคณะกรรมการบริษัท ฯ

การเข้าร่วมประชุม/จานวนครั้ง
ที่เชิญประชุม
1
2
3
4

ค่าตอบแทน
ประจาปี
2558
(บาท) ****

4/4

1,237,500

1.) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และที่ปรึกษาบริษัท
1. นายชัย โสภณพนิช

ประธานกรรมการ
และประธานคณะผู้บริหาร

-

-

-

หน้า 54

3. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา

4/4
4/4

-

-

1/1
-

56-1-58
697,500
90,000
697,500

2.) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายโชตะ โมริ

1/1

-

-

-

180,000

4/4
4/4
4/4
-

6/6
6/6
6/6

-

-

697,500
348,000
697,500
348,000
697,500
348,000

4/4
4/4
4/4
-

-

3/3
3/3
3/3

-

697,500
75,000
697,500
75,000
697,500
75,000

2. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล

กรรมการผู้อานวยการใหญ่
และกรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการ
และที่ปรึกษา (ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558)
และเลขานุการบริษัท (ถึงวันที่ 1 มิถนุ ายน 2558)
กรรมการอิสระ
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558)

2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ**
5. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช

กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

6. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

7. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

2.2) คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา***
8. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

9.นายสุวรรณ แทนสถิตย์

กรรมการอิสระ
และกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

10.หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

กรรมการอิสระ
และกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

รายชื่อ - ตาแหน่งคณะกรรมการบริษัท ฯ

การเข้าร่วมประชุม/จานวนครั้ง
ที่เชิญประชุม
1
2
3
4

ค่าตอบแทน
ประจาปี
2558
(บาท) ****

2.3) คณะกรรมการธรรมาภิบาล***
11. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์

กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการธรรมภิบาล
และกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

4/4
-

-

2/2

1/1
-

697,500
90,000
หน้า 55
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(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558)

12. นางณินทิรา โสภณพนิช

กรรมการอิสระ
และกรรมการธรรมาภิบาล

นายฮิเดะโยชิ คะมิกะตะ

กรรมการอิสระ
(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558)

รวม

4/4
1/1

-

-

1/1
-

4 ครั้ง 6 ครั้ง 3 ครั้ง 1 ครั้ง

697,500
90,000
157,500
10,089,000

หมายเหตุ : การเข้าร่วมประชุม/จานวนครั้งที่เชิญประชุม
1 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
2 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการเชิญ
ประชุมจานวนรวม 6 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมี
การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จานวน 2 ครั้ง
3 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล
* คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัท ฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
มีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 และครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ 16
พฤศจิกายน 2560 โดยกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน ดังรายชื่อที่ปรากฏข้างต้นเป็นกรรมการอิสระและมิได้เป็น
ผู้บริหารของบริษัท ฯ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
ของบริษัท ฯ ดังรายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทางานโดยเฉพาะด้านการสอบทานงบการเงินตามที่
ปรากฏอยู่ในประวัติของกรรมการ
** คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14
สิงหาคม 2556 มีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2556 และครบวาระการดารงตาแหน่ง
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559
อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวีระศักดิ์
สุตัณฑวิบูลย์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและเป็นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล เข้าดารงตาแหน่งกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหาอีกตาแหน่งหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 และครบวาระการดารงตาแหน่งใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2561
*** คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
มีวาระ ดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2560
**** ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจาปี
2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ไว้เป็นจานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท

ขอบเขตอำนำจหน้ ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท ฯ มี บ ทบาทในการก ากั บดูแลการบริหารงานของบริษั ทฯ เพื่ อมั่นใจว่า
ฝ่ายบริหารของบริษัท ฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติเป้าหมายของการดาเนินงานที่นาเสนอ
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และมุ่งมั่นในการสร้างผลการดาเนินงานที่เป็นเลิศ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ซึ่งรวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. พิจารณากาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบาย
การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและการกระทาคอร์รัปชัน เพื่อให้ฝ่ายบริหาร นาไปปฏิบัติ ซึ่งรวมถึง
การทบทวนประเมินผลการปฏิบัติเพื่อนามาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม และรายงานไว้ในรายงาน
ประจาปี
2. พิจารณาความเหมาะสม ให้คาแนะนาและอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนเป้าหมายการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ที่นาเสนอโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงการติดตามประเมินผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน
3. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบที่เหมาะสม
4. ดูแลให้มีกระบวนการสรรหา และแผนการสืบทอดตาแหน่งของกรรมการ และผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะผู้บริหาร และ
ผู้อานวยการใหญ่ เป็นหัวหน้า คณะผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับผิดชอบในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ
5. ดูแลให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมในการดาเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ ข้อพึงปฏิบัติ ที่ดี
ของกรรมการและพนักงาน รวมถึงการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ
6. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้ง และกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อย
7. พิจารณามอบอานาจอย่างเหมาะสมให้แก่ประธานคณะผู้บริหาร และผู้อานวยการใหญ่ เพื่อ ให้
สามารถดาเนินงานธุรกิจปกติได้อย่างรวดเร็ว
8. จัดทารายงานอธิบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ในการจัดทารายงานทางการเงินไว้
ในรายงานประจาปี
9. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะผู้บริหาร และ
ผู้อานวยการใหญ่ รวมทั้งกากับดูแลให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารระดับสูง
10. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท และกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่
ของเลขานุการบริษัท
11. จัดให้มีช่องทางสาหรับผู้มีส่วนได้เสียในการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการ เพื่อแจ้งข้อมูล
หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาดาเนินการตามกระบวนการที่กาหนดต่อไป
12. ดาเนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ

หน้า 57

56-1-58
กำรประชุ มคณะกรรมกำรบริษัทฯ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กาหนดการประชุมไว้ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี เพื่อให้
กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านได้รับทราบและจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุม และอาจจัดให้มีการประชุม
พิเศษเพิ่มได้ตามความจาเป็น
2. หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมจะส่งให้กรรมการทุกท่านพิจารณา
ล่วงหน้าอย่ างน้อย 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการ
ประชุมได้โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท
3. ในการประชุม ประธานการประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลาในการนาเสนอสารสนเทศและการ
อภิปราย ซักถาม เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
4. ในการพิจารณาวาระต่าง ๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียง
และต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
5. กรรมการสามารถขอคาชี้แจงหรือขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาเพิ่มเติมได้จาก
ประธานคณะผู้บริหารหรือเลขานุการบริษัทได้
6. คณะกรรมการบริษั ทฯ สนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่าง
กั นเองได้ โดยมอบหมายให้เลขานุก ารบริษั ท เป็นผู้ อานวยความสะดวก เมื่อ ได้รับการร้องขอจาก
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมกำรทีม่ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท
กรรมการที่ มี อ านาจลงนามผูก พั นบริ ษั ท คือ กรรมการบริ ษั ทสองในจานวนสามคน ได้แ ก่
นายชัย โสภณพนิช หรือ นายพนัส ธีรวณิชย์กุล หรือ นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสาคัญบริษัทฯ
8.2 คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหำร
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานคณะ
ผู้บริหาร โดยคณะผู้บริหารได้รับมอบอานาจตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีอานาจกระทาการแทน
บริษัทฯ ในการปฏิบัติภารกิจประจาวัน และภารกิจทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อความคล่องตัวในการดาเนินกิจการ
งานใด ๆ ของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ทราบ แต่ทั้งนี้ การใช้อานาจของคณะผู้บริหารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทาได้หากผู้ บริหาร
มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ กับบริษัทฯ
สาหรับการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภายในของบริษัทฯ ได้แก่ การออกหนังสือเวียน
การกาหนดกฎ ระเบียบ คาสั่ง และประกาศ อื่นใด เป็นต้น ประธานคณะผู้บริหาร หรือผู้อานวยการใหญ่
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จะเป็นผู้มีอานาจลงนาม โดยให้ใช้วิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจ ประกันภัย
และให้คานึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสาคัญ
รำยชื่ อคณะผู้บริหำร
คาว่า “คณะผู้บริหารของบริษัทฯ” ตามนิยามในประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่ ให้นับรวมถึงผู้ที่ดารงตาแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจาก
ผู้จัดการลงมา ทั้งนี้ ภายใต้โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ คณะผู้บริหารของบริษัท หมายถึง ประธาน
กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ ระดับผู้อานวยการ (ณ วันที่ 1 มกราคม
2559 ) รวม จานวน 13 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
รายชื่อคณะผู้บริหาร

ตาแหน่ง

1. นายชัย
โสภณพนิช*
ประธานกรรมการ
2. นายพนัส
ธีรวณิชย์กุล*
กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร
3. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน*
ผู้อานวยการใหญ่
4. นายอานนท์ วังวสุ
ผู้ช่วยผู้อานวยการใหญ่
5. นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อานวยการใหญ่
6. นางศรีจิตรา ประโมจนีย์**
ผู้อานวยการและเลขานุการบริษทั
7. นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย
ผู้อานวยการ
8. นางสาวพิมพ์ใจ เลื่อมรุ่ง
ผู้อานวยการ
9. นายสุชาติ
จิรายุวัฒน์
ผู้อานวยการ
10. นายอารีย์
วันแอเลาะ
ผู้อานวยการ
11. นายเลิศ
วงศ์ชัย
ผู้อานวยการ
12. นางสาวปวีณา จูชวน (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559)
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
13. นายชวาล
โสภณพนิช (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559)
นายสาธิต
ลิปตะสิริ (เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559)
ผู้อานวยการ
นายณัฐดนัย พรชัยสิริอรุณ (ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558)
ผู้อานวยการ
หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งและ
ปรับเปลี่ยนตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง จานวน 3 ท่าน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและ
สรรหาแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นายชัย

โสภณพนิช

2. นายพนัส

ธีรวณิชย์กุล

3. ดร.อภิสิทธิ์

อนันตนาถรัตน

จากตาแหน่ง ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
เป็นตาแหน่ง ประธานกรรมการ
จากตาแหน่ง กรรมการผู้อานวยการใหญ่
เป็นตาแหน่ง กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
จากตาแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
เป็นตาแหน่ง ผู้อานวยการใหญ่

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
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** ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ ง ที่ 2/2558 เมื่ อ วั น ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ เป็นเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558

ขอบเขตอำนำจหน้ ำทีข่ องคณะผู้บริหำร
1. พิจารณากลั่นกรอง เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์
เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณประจาปี รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
2. พิจารณากลั่นกรองนาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการจัดหาหรือจาหน่าย
ทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัทฯ
3. กากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมถึงการประเมินผล
การปฏิบัติ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพื่อพิจารณา
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
5. ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ
8.3 เลขานุการบริษัท
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษั ท ฯ ครั้ งที่ 3/2551 เมื่อ วั น ที่ 14 สิ ง หาคม 2551 ได้มี ม ติ แต่ ง ตั้ ง
นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ให้ดารงตาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2551
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ ง ที่ 2/2558 เมื่ อ วั น ที่ 15 พฤษภาคม 2558 นายวรวิ ท ย์
โรจน์รพีธาดา ได้ขอลาออกจากตาแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้ง แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 และในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 ได้มีมติแต่งตั้งนางศรีจิตรา ประโมจนีย์ ซึ่งปัจจุบันดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงินซึ่งร่วมงานกับบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เป็นผู้ทาหน้าที่เลขานุการ
บริษัทท่านใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป เพื่อทาหน้าที่ดูแล ประสานงาน และ
อานวยความสะดวกในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมาย
และกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นผู้ที่คณะกรรมการ
เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถที่จะทาหน้าที่เลขานุการบริษัทและ
ดารงตาแหน่งดังกล่าว โดยมีการกาหนดคุณสมบัติและขอบเขตอานาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทไว้ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท
1. มี ค วามรอบรู้ แ ละเข้ า ใจในธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง บทบาทหน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งาน
เลขานุ ก ารบริ ษั ท ได้ แ ก่ หน้ า ที่ ข องกรรมการ หน้ า ที่ ข องบริ ษั ท ฯ และมี ค วามรู้ ด้ า นกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตาม ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
อย่างสม่าเสมอ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และสนับสนุนการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่
ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
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3. ยึ ดมั่ น ในคุ ณธรรม จริ ย ธรรม ค านึ ง ถึง ผู้ มี ส่ วนได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ย ไม่ ก ระทาการใดๆ อั น จะ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท ฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับ
ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
5. มีม นุษยสัมพั นธ์ที่ ดี มี ความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
เลขานุ ก ารบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ดู แ ล ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกาหนดให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบงาน ดั งนี้
1. ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่
คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ รวมถึงรายงานการ
เปลี่ยนแปลงในข้อกาหนดกฎหมายที่มีนัยสาคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของ
บริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มี
การปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
4. จัดทาและเก็ บรักษาทะเบี ยนกรรมการ รายงานประจาปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดทาสาเนา
ส่งให้ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่
ได้รับรายงาน
6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กากับ
บริษัทฯ ตามระเบียบและข้อกาหนดของหน่วยงานทางการ
7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของ
บริษัทฯ
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ
9. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
8.4 ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
8.4.1 ค่ ำตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
(ก) ในปี 2558 บริษัทฯ บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(Attendance Fee) โดยจานวนเงินที่จ่ายได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกาหนด
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ค่าตอบแทนและสรรหา และอยู่ภายในวงเงินที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว ปีละ
ไม่เกิน 12.5 ล้านบาท ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมเป็นจานวนเงิน
ทั้งสิ้น 10,089,000 บาท โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์การจ่าย ดังนี้

คณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการธรรมาภิบาล

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามที่กาหนด
(บาท/ คน/ ครั้ง)
360,000
180,000
90,000
75,000
90,000

(ข)

บริษัทฯ มีกรรมการบริหารและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวนรวม 12 ราย
ได้รับค่าตอบแทนรวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 77,034,800 บาท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส
ค่ ารถยนต์ ค่ าโทรศั พท์ และเงินสมทบประกั นสังคมส่ วนของนายจ้าง ทั้งนี้ ในจานวน
ผู้บริหาร จานวน 12 ราย นั้นประกอบด้วย กรรมการบริหารจานวน 2 ราย โดยค่าตอบแทน
ดังกล่าวของกรรมการบริหารและผู้บริหารไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นได้
อนุมัติ ซึ่งได้พิจารณาจากการประเมินผลงานของผู้บริหาร และผลการดาเนินงานของบริษัท
มีการเติบโตที่ดีในปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การเติบโตของเบี้ยประกันภัย ผลกาไรของบริษัท การ
เติ บโตของสิ นทรั พ ย์ ของบริ ษั ท เปรี ย บเที ยบกั บผลประกอบการของธุ รกิ จในกลุ่ ม
ประกันภัยภายในประเทศ ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ด าเนิ นงาน และการพั ฒนาพนั กงานภายใต้ การบั งคั บบั ญชา ส าหรั บค่ าตอบแทนของ
ประธานคณะผู้บริหาร (CEO) ในระยะสั้น ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าโทรศัพท์ เงิน
สมทบประกั นสั งคมส่ วนของนายจ้ าง ส าหรั บค่ าตอบแทนระยะยาวประกอบด้ วย
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
8.4.2 ค่ ำตอบแทนอืน่
ในปี 2558 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้กับ
กรรมการบริหารและผู้บริหารจานวนรวม 12 ราย เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 4,767,520 บาท
ดังนั้น ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมทั้งที่เป็นตัวเงิน(ตามข้อ 8.4.1 ข.) และ
ค่าตอบแทนอื่น (ตามข้อ 8.4.2) เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 81,802,320 บาท
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8.5 บุคลำกร
จานวนพนักงานทั้งหมด
บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวน 1,507 คน โดยแบ่งเป็นพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานในสายงานหลัก จานวน 1,120 คน และสายงานสนับสนุน จานวน 387 คน
จานวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในแต่ละสายงานหลัก มีดังนี้
สายงานหลัก
จานวนพนักงาน (คน)
ธุรกิจตัวแทน
ธุรกิจนายหน้า
ธุรกิจลูกค้าองค์กร
ธุรกิจสถาบันการเงิน
ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
สานักบริหารสัญญาประกันภัยต่อ
สานักประเมินความเสี่ยงภัย
ฝ่ายสินไหมทดแทน
ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
รวม

79
80
80
81
92
284
14
11
57
342
1,120

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนทีใ่ ห้ กบั พนักงำน
ในปี 2558 บริ ษั ท ฯ จ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ กั บ พนั ก งานเป็ น เงิ น เดื อ น โบนั ส เงิ น สมทบ
ประกันสังคมส่วนของนายจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ ค่ารถยนต์ เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และ
เงินชดเชยปลดเกษียณ จานวนเงินทั้งสิ้น 936,945,293 บาท โดยค่าตอบแทนของพนักงานที่ได้รับจะ
พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การเติบโตของเบี้ยประกันภัย ผลกาไรของบริษัทฯ ภาวะเศรษฐกิจ ค่า
ครองชีพ และการประเมินผลงานของพนักงานรายบุคคลโดยผ่านเครื่องมือการวัดผลงานคือ Performance
Fact Sheet อันประกอบด้วยการวัดงานหลักตามเป้าหมายที่กาหนด (Key Performance Indicator) หรือ
KPIs งานโครงการ (Project) และกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย (Assignment) ซึ่งกาหนดให้มีตั้งเป้าหมาย
ผลงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาประกอบกับผลการประเมิน
สมรรถนะในการทางาน (Competency) โดยมุ่งเน้นพฤติกรรมการทางานของพนักงานให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมองค์กร
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษั ท ฯ ยั ง คงให้ค วามส าคั ญต่อการพั ฒนาพนัก งานอย่ างต่อเนื่อง เพื่อความก้ าวหน้าของ
พนักงานและเพื่อสร้างบุคลากรที่จะเป็นอนาคตของบริษัทฯ ในทุกระดับให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
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โดยได้ใช้กระบวนการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้นมาเป็นเครื่องมือ ทั้งด้านการบริหารจัดการงาน
และบุคลากร อาทิ
 การฝึกอบรมในระดับพนักงาน จัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ด้านประกันภัย ซึ่งเป็น
ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน นอกจากหลักสูตรพื้นฐานแล้ว ยังจัดให้มีการให้
ความรู้ในรูปแบบของโครงการค่ายประกันภัยเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่เพื่อให้
พนักงานรุ่นพี่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานประกันภัยแต่ละประเภทถ่ายทอดความรู้
มุมมองและประสบการณ์ไปสู่รุ่นน้อง และยังเป็นการสร้างเครือข่ายภายในให้พนักงาน
ได้รู้จักกันและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ ยิ่งไปกว่านั้น ยังจัดให้พนักงานได้เรียนรู้
หลักสูตรที่เป็นพื้นฐานด้านจริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นนโยบายที่บริษัทฯ
กาหนดขึ้นภายใต้กฎหมาย และข้อตกลงเพื่อให้เกิดการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่
หลักสูตรจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งได้บรรจุเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
จรรยาบรรณของพนักงาน การต่อต้านการคอรัปชันที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และหลักสูตรการ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย
 การฝึกอบรมในระดับหัวหน้างาน จัดให้มีการอบรมหลักสูตร Leadership Development
Program เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นา ทาให้หัวหน้างานได้มีความรู้และเข้าใจในการ
บริหารตน บริหารงาน บริหารคน และนาพาทีมงานไปสู่เป้าหมายขององค์กรได้ และ
บริษัทฯ ยังจัดให้พนักงานได้ไปทัศนศึกษา ณ ประเทศอินเดียและเนปาล โดยการตาม
เห็นสังเวชนียสถานและปลูกศรัทธาต่อคาสอนของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
 การฝึกอบรมในระดับผู้บริหาร จัดให้มีการอบรมหลักสูตร Mini MBA ซึ่งเป็นหลักสูตร
ที่มุ่งให้ผู้บริหารเกิดความรู้ความเข้าใจและมีมุมมองเชิงธุรกิจกว้างขวางขึ้น โดยมีการฝึก
ให้ผู้เข้าอบรมนาความรู้ไปคิด วิเคราะห์ เพื่อเป็นประโยชน์โดยตรงต่องานของบริษัทฯ
นอกจากนี้ในปี 2558 บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรม/สัมมนาต่างประเทศ เป็น
จานวน 26 คน อีกทั้งให้การสนับสนุนทุนการศึกษาด้านการประกันภัยในประเทศอังกฤษจานวน 2 คน
สาหรับการส่งพนักงานเข้าอบรม/สัมมนาภายในประเทศในหลักสูตรต่างๆ มีมากถึง 170 หลักสูตร รวม
ในปี 2558 บริษัทฯ จัดอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 196 หลักสูตร และมีการ
ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในสถาบันการศึกษาชั้นนาในประเทศ ทาให้จานวนวันของการ
ฝึกอบรมให้กับพนักงานเฉลี่ยเป็นเวลา 7 วัน/คน/ปี โดยใช้ค่าใช้จ่ายเพื่อการอบรมและพัฒนาพนักงาน
เป็นจานวนเงินกว่า 12 ล้านบาท
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สาหรับการพัฒนาบุคลากรระดับบริหารขององค์กร เพื่อให้สามารถบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารสาขา รองรับการขยายสาขาของ
บริษัทฯ ไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุม
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ มีการสับเปลี่ยนและ
หมุนเวียนงาน (Job Rotation) ทั้งการโอนย้ายภายในหน่วยงานและการโอนย้ายข้ามสายงาน เพื่อให้
พนักงานได้มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆ ทาให้มีมุมมองการทางานที่กว้างขึ้น พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงสามารถบริหารจัดการงานต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคานึงถึงการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน จึงส่งเสริมการจัดการความรู้ภายใน
องค์กร (Knowledge Management) โดยสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
งานได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ผ่านกระบวนการต่างๆ อาทิ
 เป็นวิทยากรบรรยายความรู้วิชาชีพประกันภัยทั้งในการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ให้กับพนักงาน ในรูปแบบโครงการค่ายประกันภัยเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่
(Insurance Camp) และถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในการทางานของผู้บริหาร
ระดับสูง
 เขียนบทความความรู้จากประสบการณ์การทางานและการอบรม/สัมมนาทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ภายในบริษัทฯ
 จัดเก็บและเผยแพร่สื่อความรู้ต่างๆ ได้แก่ สื่อเสียงบรรยาย สื่อวีดิทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และ
แบบเรียน E-Learning เป็นต้น
โดยข้อมูลความรู้ทั้งหมดได้ถูกเก็บรวบรวมและจัดเก็บไว้ในระบบ Knowledge Based ของ
บริษัทฯให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วในการศึกษาด้วยตนเองและนาไปปรับใช้
กับการทางาน อันเป็นการเพิ่มศักยภาพขององค์กรในการแข่งขันทางธุรกิจ และพัฒนาไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) หรือองค์กรที่มีชีวิต (Living Organization) ที่สามารถ
ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้
มี ส่ว นได้ส่ว นเสีย ทุ ก ฝ่ า ย จึง ได้ ก าหนดนโยบายการก ากั บดู แลกิ จการที่ดีขึ้ น เพื่ อ ให้ คณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของตนอย่างดีที่สุด
อันจะส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการเป็นมาตรฐาน เป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้าง
ผลตอบแทน และเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่าย
สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การ
ซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท ฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกาหนดหรือการแก้ไข
ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ การรับทราบ
กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการ
ประชุมตามเวลาอันควร มีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งคาถามล่วงหน้า
หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุก
รายอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ นโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุม
ด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉัน ทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น การ
กาหนดมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่นในทางมิชอบ การกาหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของ
ตนและผู้เกี่ยวข้อง
หมวดการคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ กาหนดนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม หรือภาครัฐ รวมถึง คู่แข่ง
การกาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรง
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้คานึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวปฏิบัติในการไม่ล่วงละเมิดทรัพ ย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ นโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแสในการกระทาผิด และคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส
การจัดให้มีช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะ ติชม หรือร้องเรียนถึงคณะกรรมการบริษัทฯ
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หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่
สาคั ญเกี่ ยวกั บบริษัท ฯ อย่า งถูก ต้อง ครบถ้วน เพี ยงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ข้อมูลสาคัญที่บริษัทฯ ต้องเปิดเผย ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้น สถานการณ์
ทางการเงิ นและผลการดาเนินงาน คณะกรรมการและผู้บริหาร การรายงานการซื้อ -ขาย / ถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ การกาหนดผู้รับผิดชอบในการเปิดเผย
ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการจัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสาร
กับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ดาเนินงานตลอดจนผลประกอบการของบริษัทฯ สู่สาธารณะ ผ่านทางสื่อต่าง ๆ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีการกาหนดคุณสมบัติกรรมการ กรรมการ
อิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท ฯ กาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ การประชุม
คณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทาการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทฯ โดยแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ หมวดนโยบายคณะกรรมการ หมวดการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หมวดโครงสร้างของคณะกรรมการ หมวดแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
หมวดการจัดเตรียมและดาเนินการประชุมคณะกรรมการ และหมวดคุณสมบัติของคณะกรรมการ สาหรับ
วิธีการประเมินได้ให้กรรมการแต่ละท่านให้คะแนนแต่ละหัวข้อโดยอิสระ แล้วนาคะแนนการประเมินใน
แต่ละข้อของกรรมการทุกท่านมารวมกัน แล้วหารด้วยจานวนกรรมการ ผลการประเมินรวมทุกหมวดโดย
เฉลี่ยได้คะแนน 4.87 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.4 ใกล้เคียงกับผลการประเมิน
ในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลนาผลการประเมิน
ไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติให้เหมาะสมต่อไป
สาหรับรายละเอียดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ งซึ่ ง รายงานตรงต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ แบ่ ง เป็ น 3 คณะ
ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล*
2. คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ งซึ่ ง รายงานตรงต่ อ คณะผู้ บ ริ ห าร แบ่ ง เป็ น 7 คณะ ได้ แ ก่
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการความ
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ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน** และคณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ***
หมายเหตุ * คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพิ่มเติมอีก 1 คณะ จากเดิมที่มีอยู่แล้ว 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
** คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทั้ง 6 คณะดังกล่าว ได้รับการแต่งตั้ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งมีการปรับปรุงเพิ่มเติมล่าสุดโดยมติที่ประชุมคณะผู้บริหาร และจัด ทาเป็น
ประกาศของบริษัท ฯ ที่ 2558/023 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป
*** คณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุม
คณะผู้บริหาร และจัดทาเป็นประกาศของบริษัท ฯ ที่ 2556/008 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งมีการปรับปรุงเพิ่มเติม
ล่าสุดโดยมติที่ประชุมคณะผู้บริหาร และจัดทาเป็นประกาศของบริษัท ฯ ที่ 2558/023 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

1. คณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ชุดต่างๆ จานวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
และคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร แต่ไม่รวมประธานกรรมการเป็น
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อช่ วยกลั่นกรองงานส าคัญให้เป็นไปอย่างรอบคอบ และสอดคล้องกั บ
นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์การกากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ แต่ละคณะ
มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีองค์ประกอบและขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้
1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ฯที่เป็น
กรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวพจนีย์
ธนวรานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายช.นันท์
เพ็ชญไพศิษฏ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทางานด้าน
บัญชี การเงินที่เป็นที่ยอมรับ โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
ทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ
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ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการเปิดเผย
ข้อมูลที่สาคัญ โดยครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
2. สอบทานและประเมินผลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และรัดกุม
ตามกรอบที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล รวมถึงกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และความ
เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
เลิกจ้างผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. ให้ ข้ อ เสนอแนะแก่ ฝ่ า ยบริ ห ารเพื่ อ การก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิท ธิผล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ฯ เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไ ข
ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัย
ว่ามีรายการหรือการกระทา ดังต่อไปนี้
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ
7. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ฯ ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
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(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มอบหมาย ด้ ว ยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
กาหนดไว้อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
1.2 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) ประกอบด้วย
กรรมการจานวน 4 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายสิงห์
ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหา
2. นายสุวรรณ
แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายวีระศักดิ์
สุตัณฑวิบูลย์* กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
โดยประธานคณะกรรมการและกรรมการอย่างน้อยอีก 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งทุกครั้ง
ที่มีการแต่งตั้ง กรรมการใหม่ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา จะทาหน้าที่พิจารณา
ทบทวนคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ เพื่อกาหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการใหม่ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ
หมายเหตุ * นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2558 ให้ดารงตาแหน่งกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี มีผล
ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 และครบวาระการดารงตาแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีขอบเขตอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ดูแลสัดส่วนจานวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เหมาะสมกับองค์กร
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2. พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่นๆ และ
นาเสนอให้ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิ จารณาเพื่ ออนุมัติแต่งตั้ง แล้วแต่ก รณี ตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ
3. พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนประธานคณะผู้บริหาร และผู้อานวยการใหญ่ ในกรณีที่
ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่น ๆ และนาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
4. ดูแลและกาหนดนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ของคณะกรรมการ ประธาน
คณะผู้บริหาร และผู้อานวยการใหญ่ ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กร
5. ดูแลให้มีแผนสืบทอดตาแหน่งประธานคณะผู้บริหาร และผู้อานวยการใหญ่
การประชุมคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
เป็นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจาเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี
1.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิบ าล (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) ประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือ
ผู้บริหาร จานวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
2. นางณินทิรา
โสภณพนิช
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
3. นายพนัส
ธีรวณิชย์กุล
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
โดยประธานคณะกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีขอบเขตอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณากาหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯให้
เป็นไปตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสม
2. พิจารณากาหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงข้อกาหนดที่เกี่ย วกับจรรยาบรรณในการดาเนิน
ธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
3. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษั ทฯ เกี่ย วกับการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล
เป็นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจาเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี
2. คณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหาร
คณะผู้บ ริหารได้แต่ง ตั้ง คณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหาร แบ่งเป็น
7 คณะ ได้ แ ก่ คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง คณะกรรมการพั ฒ นาองค์ ก รอย่ า งยั่ ง ยื น
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คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน และคณะกรรมการบริหาร
ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยแต่งตั้งผู้บริหารเป็นคณะกรรมการช่วยกลั่นกรองเรื่องสาคัญ
เพื่อให้การดาเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐที่กากับ
ดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย และมี การดาเนินการอย่ างมีประสิทธิภาพ แต่ล ะคณะมีองค์ประกอบและ
ขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้
2.1 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารอย่าง
น้อย 5 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กากับดูแลให้มีการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
เป้าหมายทางธุรกิจ
2. กาหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล
3. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
4. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานบริหาร
จัดการความเสี่ยง
5. สนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมายของการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร
2.2 คณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ อย่างน้อย
7 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กากับดูแลและสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนว
ทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) โดยร่วมมือกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยเพื่อให้
ทางานเชื่อมโยงกันและบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
2. พิจารณากิจกรรมหรือโครงการใหม่ๆ ที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์กร ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานทุกคนในการให้ความสาคัญ ปฏิบัติงาน และให้บริการด้วย
ความซื่อตรง ยุติธรรม มีความรับผิดชอบ โดยยึดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และหลักปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและธรรมาภิบาล รวมถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแสของบริษัทฯ
และให้ความร่วมมือกับภาครัฐดาเนินการตามที่ได้รับการร้องขอหรือตามกฎหมาย
4. กากับดูแลและสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของบริษัทฯ ให้เ กิดขึ้นใน
องค์กรอย่างยั่งยืน ได้แก่
- BKI Spirit (Cool, Agile, Friendly)
- วัฒนธรรมแคร์คุณทุกย่างก้าว
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5. สื่ อสารให้ พ นั ก งานทุ ก ระดับ คู่ ค้า และผู้เ กี่ ย วข้ องเข้ าใจและเกิ ดความตระหนั ก ในความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
6. ให้ ค วามเห็ น ในการน าเสนอแผนพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน และดั ช นี ชี้ วั ด ผลการ
ปฏิบัติงาน (KPI) ของหน่วยงานต่างๆ
7. พิจารณานาเสนอบริษัทฯ เข้าร่วมประกวดรางวัลต่างๆ ในโครงการที่หน่วยงานภายนอกมีการ
จัดขึ้น และควบคุมให้สาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์
8. รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2.3 คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ ความชานาญ และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการลงทุน ตลาดเงิน และตลาดทุน อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุม อย่างน้อย
3 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กาหนดนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม ยืดหยุ่นได้ตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคานึงถึง
ความเสี่ยง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ
3. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในวงเงินเกินกว่า 500 ล้านบาทต่อครั้ง
4. กากับดูแลสถานะของเงินลงทุนของบริษัทฯ
5. สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
2.4 คณะกรรมการประกั นภัย และสินไหมทดแทน ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ ความ
ชานาญ และความเข้ าใจเกี่ย วกั บการรับประกันภัย และการพิ จารณาความเสี่ย งภัย ในแต่ละประเภท
รวมถึงการประกันภัยต่อ อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง โดยมี
ขอบเขตอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ก าหนดนโยบายการรับ ประกั นภัย การเอาประกั นภัย ต่อ การจัดการค่าสินไหมทดแทนที่
เหมาะสมยื ดหยุ่ นตามสภาวะที่ เปลี่ย นแปลงไป โดยคานึงถึงความเสี่ย งและกฎหมายที่เกี่ ยวข้องเพื่ อ
นาเสนอต่อคณะผู้บริหาร
2. พิจารณาและอนุมัติแนวทางการกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับประกันภัย การเอาประกันภัย
ต่อ และการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯ
4. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตอานาจในการรับประกันภัย และค่าสินไหมทดแทน
5. สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการรับประกันภัย การเอาประกันภัยต่อ และการจัดการค่า
สินไหมทดแทนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
6. รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
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2.5 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ ความชานาญ และ
ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน อย่างน้อย 5 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุม
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กาหนดนโยบายและกลยุ ท ธ์ใ นการนาเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและ
สนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
2. พิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
3. พิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการในหลักการรวมถึงงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร
5. ติดตามผลสาเร็จของการนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในโครงการหรือแผนงานต่างๆ
6. ทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานหากไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
7. รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2.6 คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน ประกอบด้วย
ผู้แทนนายจ้าง 1 ท่าน ผู้แทนระดับบังคับบัญชา 5 ท่าน และผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ 6 ท่าน เป็น
กรรมการ มีวาระ 2 ปี ประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. สารวจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานอย่างน้อยเดือนละ
1 ครั้ง
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรั บปรุงแก้ไข เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายว่า
ด้วยความปลอดภัยในการทางานและ/หรือมาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน เพื่อความปลอดภัยใน
การทางานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถาน
ประกอบกิจการต่อนายจ้าง
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
ของสถานประกอบกิจการ
4. กาหนดระเบียบด้านความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยในการทางานของสถานประกอบ
กิจการเสนอต่อนายจ้าง
5. จัดทานโยบาย แผนงานประจาปี โครงการหรือกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การ
ประสบอันตราย หรือการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทางาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทางานเสนอต่อ
นายจ้าง
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6. จัดทาโครงการหรือแผนการฝึกอบรม เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทางาน รวมถึงการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง
หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอต่อนายจ้าง
7. ติดตามความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
8. รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
9. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานอื่นตามที่
นายจ้างมอบหมาย
10. กากับดูแลให้มีการดาเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการส่งเสริม พั ฒนา
และรักษามาตรฐาน 5ส ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
2.7 คณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้
ความชานาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในองค์กร อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และ
จะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. กาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ โครงสร้างและหน้าที่ ความรับผิดชอบและมาตรการด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
2. ขั บเคลื่อนและผลักดันให้องค์ก รเห็นถึงความสาคัญของการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมาย รวมถึงความจาเป็นในการปรับปรุงและ
พัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
3. ประเมินความเสี่ยงและกาหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงและปลอดภัย
สารสนเทศ
4. สนับสนุนทรัพยากรสาหรับการดาเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
5. ติดตาม วัดและประเมินผลนโยบาย การดาเนินการ และมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ
6. เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
7. รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการก าหนดค่ า ตอบแทนและสรรหา
เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลสัดส่วน จานวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เหมาะสม
กับ องค์ ก ร โดยท าหน้า ที่ พิ จารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อทดแทนกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร และผู้อานวยการใหญ่ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณี
อื่นๆ พร้อมเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี
ทั้ ง นี้ ภายใต้ ข อบเขตอ านาจหน้ า ที่ ต ามที่ ก าหนดไว้ ใ นหั ว ข้ อ “คณะกรรมการก าหนดค่ า ตอบแทน
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และสรรหา” โดยมีการกาหนดคุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการเพื่อคัดเลือกกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการกาหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ ดังต่อไปนี้
1) คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
1.1) คุณสมบัติของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ย กรรมการที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้าน ทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยไม่จากัดเพศ รวมถึงมีความ
เข้ าใจเป็ นอย่า งดีถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดาเนินธุรกิ จของบริษั ทฯ
พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆโดยคานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถอุทิศเวลาและความพยายาม
ให้กับการเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
1.1.1) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีของการเป็นกรรมการบริษัทฯ แล้ว กรรมการ
อิสระจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับ
รวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2.ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจา หรื อเป็ นผู้มี อานาจควบคุ ม เป็ น เวลาไม่ น้อ ยกว่ า 2 ปี ก่ อนได้รั บการแต่งตั้ ง ทั้ง นี้ลัก ษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
3.ไม่มี ความสัมพั นธ์ท างสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลัก ษณะที่เป็นบิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
4.ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่ากับบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ฯ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม นิติบุค คลที่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ฯ เว้นแต่จะได้พ้ นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
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นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุ มของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ เช่นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท ฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มี อานาจควบคุ ม หรือหุ้นส่วนของผู้ใ ห้บริก ารทางวิชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7.ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8.ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท
หรือบริษัทย่อย
9.ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
1.1.2) คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระทุกข้อ
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการ
ของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นกรรมการของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็น
บริษัทจดทะเบียน
4. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทา
หน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
5. เป็ นผู้ที่ ส ามารถอุทิ ศ เวลาและความคิดเห็นอย่ างเพี ย งพอในการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ
1.2) กระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
ในการแต่ ง ตั้ ง กรรมการทดแทนกรรมการที่อ อกจากตาแหน่ง เมื่ อครบวาระ คณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้ นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องได้รับการ
รับรองและอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีหรือที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย
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คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กาหนดกรอบในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้
1. คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องมี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. กรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
3. การเลือกตั้ง กรรมการ ให้ก ระทาโดยที่ประชุมผู้ถือ หุ้น โดยการลงคะแนนเสีย ง 1 หุ้นต่ อ
1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้ใช้เสียงข้างมาก หากคะแนนเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออก
เสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1ใน 3 และกรรมการที่พ้น
จากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวม
ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
สาหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนตาแหน่งกรรมการที่ว่างลงในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจาก
การครบวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3ใน 4
ของจานวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการดังกล่าวจะมีวาระการดารงตาแหน่ง
เท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป
สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ
มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31
ธันวาคมของทุกปี ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com โดยกาหนดหลักเกณฑ์การ
เสนอชื่ อบุ ค คลเพื่อรับการพิ จารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า พร้อมทั้งแบบฟอร์มการเสนอชื่อ
กรรมการแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย
2) คุณสมบัติและกระบวนการสรรหาผู้บริหาร
ประธานคณะผู้บริหาร ได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นผู้พิจารณาบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยเข้าดารงตาแหน่งเป็น
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่และดาเนินกิจการงานของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ได้ โดยดาเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
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ข้อมูลรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิ ชาชีพระหว่างกรรมการ
อิสระ กับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ภายใต้คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ทาให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ทั้งยังมิได้ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกันแต่อย่างใด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีข้อตกลงทางการค้าหรือรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างบริษัทฯ กับ กรรมการ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร รวมถึงบริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กาหนด
อย่างไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มีมติ
อนุมัติในหลักการให้บริษัท บริษัทร่วม และบริษัทย่อย สามารถทาธุรกรรมที่อาจมีรายการระหว่างกัน
กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งรายการที่ทาไว้อยู่ก่อนแล้ว และ/หรือ ที่จะมีขึ้น
ในอนาคตได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับ
คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ
รายการระหว่างกัน
ข้อกาหนดของคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องแผนการสืบทอดตาแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหามีหน้าที่
สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดารงตาแหน่ง ประธานคณะผู้บริหารและผู้อานวยการใหญ่ โดย
วิธีส รรหาจากบุ ค คลภายในก่ อน หรือจากบุคคลภายนอกกรณีที่จาเป็น ทั้งนี้ใ ห้ รวมถึงหน้าที่ใ นการ
วางแผนผู้สืบทอดตาแหน่งต่อไปด้วย โดยลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดผู้สืบทอดตาแหน่งให้
มากที่สุด ดังนั้นจึงให้มีแผนการพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่งอย่างสม่าเสมอเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้าน
คุณสมบัติในการดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีนโยบาย ดังนี้
1.คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา มอบนโยบายในการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้สืบ
ทอดตาแหน่งประธานคณะผู้บริหารและผู้อานวยการใหญ่ ให้แก่ประธานคณะผู้บริหารเป็นผู้พิจารณา
และดาเนินการ
2.ประธานคณะผู้บริหาร กาหนดคุณสมบัติความรู้ความสามารถและ Competency ของผู้สืบทอด
ตาแหน่ง ประธานคณะผู้บ ริหาร ผู้อานวยการใหญ่ รวมถึง ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานตาม
โครงสร้างองค์กร
3.ผู้อานวยการใหญ่ มีหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติตาม Competency
ของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลตามหลักการของการพัฒนาบุคลากร
หน้า 79

56-1-58
โดยควบคุมดูแลให้มีการพัฒนาตามแผนที่วางไว้ให้ครบถ้วน และประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนา
โดยการให้ Feed Back อย่างเป็นรูปธรรม
4.ประธานคณะผู้บริหาร รายงานผลการพัฒนาผู้บริหาร ที่เป็นผู้สืบทอดตาแหน่งประธานคณะ
ผู้บริหาร และตาแหน่งผู้อานวยการใหญ่ให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาทุกครั้งที่มีการ
ประชุมคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาประจาปี ซึ่งจะนาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ ให้ทราบในการประชุมกรรมการบริษัทประจาปี
การแต่งตั้งผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้
พิจารณาแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งประธานคณะผู้บริหารและตาแหน่งผู้อานวยการใหญ่ และนาเสนอขอ
ความเห็ น ชอบต่ อ กรรมการบริ ษั ท ในวาระการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ประจ าปี
และ
คณะกรรมการบริษัทฯ นาเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้ถือหุ้นในวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี
ต่อไป
สาหรับการแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กรให้เป็นหน้าที่คัดเลือกและ
แต่งตั้งโดยประธานคณะผู้บริหารและ/หรือผู้อานวยการใหญ่ของบริษัทต่อไป
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
การกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ มีเฉพาะบริษัทร่วม
จานวน 3 บริษัท เท่านั้น ในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทร่วมนั้น บริษทั ฯ จะใช้วิธีแต่งตั้ง
ผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วม
โดยกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็น
กรรมการในบริษัทร่วม และเสนอขออนุมัติจากประธานกรรมการบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้
เป็นกรรมการในบริษัทร่วม มีหน้าที่ดาเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทร่วม และกาหนดให้
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนจะลงมติในเรื่องสาคัญใน
ระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการดาเนินการโดยบริษัทฯ เอง
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยกาหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบั ติงาน
โดยตรงในเรื่องนั้น ๆ ที่จะได้รับข้อมูล ส่วนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์จะมีการกาหนดระดับชั้นของผู้
มีสิทธิ์ในการเข้ าไปดูข้อมูลโดยมีรหัสผ่าน รวมทั้งคณะกรรมการและผู้บริหาร ได้ถือปฏิบัติว่าจะไม่
เผยแพร่ข้อมูล การดาเนินงานของบริษัท ฯ หรือนาไปใช้หาประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ ยวข้องจาก
ตาแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท ฯ ก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ในกรณีที่
พบว่ามีการฝ่าฝืน ข้อห้ามดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาตามความหนักเบาเป็นแต่ละกรณีไปตามระเบียบ
ที่บริษัทฯ กาหนดไว้
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บริษัทฯ ได้จัดทาระเบียบปฏิบัติในการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 เป็นลายลักษณ์
อักษร โดยกาหนดขอบเขตการรายงาน ผู้มีหน้าที่รายงาน วิธีการรายงาน ระยะเวลารายงาน รวมถึง
กาหนดการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งนอกจากเป็นการสื่อสาร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผู้มีหน้าที่รายงานแล้ว ยังเป็นมาตรการ
ดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่มีประสิทธิผลอีกทางหนึ่งด้วย
สาหรับปี 2558 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 1,490,000 บาท
2. ค่าสอบทานรายงาน RBC (Risk Based Capital) สาหรับปี 2558 และ
ไตรมาสที่ 2 ปี 2558
520,000 บาท
รวม
2,010,000 บาท
9.7 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1. การตระหนักในความสาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้ความสาคัญและเคารพต่อสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าของ
กิจการ โดยมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยสามารถ
ใช้สิทธิของตนได้อย่างเท่าเที ยมกันตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อบังคับและ
นโยบายกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิการมีส่วนแบ่งในกาไร
ของบริษัทฯ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม
และออกเสี ย งลงคะแนนแทน สิ ท ธิ ใ นการเสนอรายชื่ อ บุ ค คลเป็ น กรรมการ สิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย ง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการเสนอวาระการประชุม สิทธิ
ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าบริการ สิทธิการได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยมุ่งเน้นให้
มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยเท่าเทียม
กันและโปร่งใส รายละเอียดสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาได้จากนโยบายกากับดูแลกิจการและ
ข้อบังคับของบริษัทฯ
1.2. การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นวาระสาคัญที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งปกติจะจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วัน
สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจาเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่
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กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข หรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้
บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
- บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยกาหนดวัน เวลา และสถานที่ รายละเอียด
วาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระและเอกสารประกอบต่าง ๆ โดยได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเร็วกว่าที่กาหนดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นมีระยะเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงมติในวาระต่าง ๆ ได้ และได้เผยแพร่ข่าว
หนังสือเชิญประชุมผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ
ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ โดยการมอบฉันทะให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งมาประชุมแทน หรือจะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระผู้ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ได้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการอิสระท่านนั้นทราบเรื่องที่บริษัทฯ เสนอให้เป็ นผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการอิสระเข้าประชุมในวันดังกล่าวได้
- ในการประชุ ม สามั ญ ผู้ถื อหุ้ น คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เข้ าร่ วมประชุม ครบทั้ ง 12 ท่า น มี
ประธานคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อ ตอบข้อ
ซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- บริษัทฯ ได้อานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนเข้าประชุม โดยก่อนเริ่มการ
ประชุม ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติใน
แต่ละวาระตามข้อบังคับของบริ ษัทฯ อย่างชัดเจน และบริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมในการ
สังเกตการณ์การตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมด้วย
- ระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย สามารถใช้สิ ทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของตนด้วยการอภิปราย ซักถาม เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้ทุกวาระ โดยประธานฯ
และผู้บริหารจะให้ความสาคัญกับทุกคาถามและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น พร้อมทั้งมี
การบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีการแจ้งรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการ
ที่ลาประชุม บันทึกการชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ วิธีการแสดงผลคะแนน
ให้ที่ประชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม แต่
ไม่มีผู้ใดซักถาม นอกจากนี้ได้มีการบันทึกผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน
และงดออกเสียง
สาหรับปี 2558 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา
14.00 น. ณ ห้อง 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเม ฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 12 ท่าน และได้ดาเนินการประชุม
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ตามนโยบายที่กาหนดไว้ข้ างต้นทุก ประการด้วยกระบวนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในลัก ษณะที่
ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันของบริษัทฯ เป็นผลให้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทยให้คะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ของบริษัทฯ ได้คะแนน
เต็ม 100 คะแนน
2. หมวดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของผู้ถือหุ้น และพยายามสร้างให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือ
หุ้นทุ กกลุ่ม ไม่ ว่า จะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นัก ลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ดังนี้
- บริษัทแจ้งกาหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาด
หลัก ทรัพ ย์ ฯ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษั ทฯ เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่ อนวันนัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ในการประชุม เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม
ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น
- บริษัทฯ มีการจัดทาหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษส่งให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสาคัญและควร
บรรจุ เ ป็ น วาระในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี ข องบริ ษั ท และเสน อชื่ อ บุ ค คลที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยกาหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยตรงในเรื่องนั้น ๆ ที่จะได้รับข้อมูล มีการจัดทาระเบียบปฏิบัติในการรายงานการถือหลักทรัพย์และ
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา
59 เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกาหนดขอบเขตการรายงาน ผู้มีหน้าที่รายงาน วิธีการรายงาน ระยะเวลา
รายงาน รวมถึงกาหนดการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติตามระเบียบที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
3. หมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และกาหนดการปฏิบัติต่อผู้มีส่ว นได้
เสี ย แต่ล ะกลุ่ม อย่ า งชั ดเจน เพราะเชื่ อ ว่า แรงสนั บสนุน จากผู้มี ส่ว นได้เ สี ย จะส่ง ผลให้ชื่ อเสีย งและ
ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ โดดเด่น สามารถแข่งขันและสร้างผลกาไรให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวได้ ซึ่ง
สามารถสรุปแนวทางปฏิบัติแยกตามกลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้
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ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดาเนินงาน โดยรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นเพื่อสร้า งความพึง พอใจสูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้นด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการ
เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่งใส และเชื่อถือได้
พนักงาน บริษัทฯ ให้โอกาสแก่พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันในการทางาน และยึดหลัก
คุณธรรมและความยุ ติธรรมในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยไม่นาความแตกต่างในเรื่อง เพศ
เชื้อชาติ ศาสนา หรือสถานศึกษามาเป็นข้อจากัดโอกาสของพนักงาน ตลอดจนให้ความสาคัญ เรื่องการ
พั ฒ นาพนั ก งานทุ ก ระดั บ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ และทั ก ษะที่ จ าเป็ น ต่ อ การ
ปฏิบัติงานให้ประสบความสาเร็จและสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยจัดให้มีโครงการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นมืออาชีพใน
งานที่รับผิดชอบ เช่น โครงการอบรมประกันภัย การพัฒนาความรู้ระบบบริหารคุณภาพ การบริหารความ
เปลี่ยนแปลง การบริหารงานบุคคล และการพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน เป็นต้น นอกจากนั้น ยัง
สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ เพิ่มเติม ด้วยการให้ทุนการศึกษา
และสนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนากับสถาบันชั้นนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างและ
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง อันนาไปสู่
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์ก รเรียนรู้ในที่สุด สาหรับนโยบายการพัฒนาพนักงานตลอดจน
งบประมาณที่ใช้ไปในปี 2558 แสดงไว้ในหัวข้อ “นโยบายในการพัฒนาพนักงาน” อนึ่งนอกจากบริษัทฯ
จะให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแล้ว การให้สวัสดิการต่าง ๆ ที่ บริษัทฯ ได้จัดให้แก่พนักงานยังมีมาตรฐาน
สูงกว่าที่กระทรวงแรงงานกาหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ การจัดทาแผนประกันชีวิตและ
สุขภาพให้กับพนักงานและครอบครัว การจัดการดูแลสุขภาพอนามัยพนักงานทุก ระดับ การดาเนิน
กิจกรรม 5 ส การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย
การส่งเสริมกิจกรรมให้พนักงานผ่อนคลาย เป็นต้น
ลูกค้า บริษัทฯ เสนอขายผลิตภั ณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมและ
เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าในราคาที่ยุติธรรม อีกทั้งการชดใช้ค่าเสียหาย บริษัทฯ ได้ยึดหลัก
ความเป็นธรรมและจริยธรรม รวมทั้งตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้แก่
ลูกค้าอย่างถูกต้อง และมีหน่วยงานที่รับข้อร้องเรียนและเสนอแนะจากลูกค้าโดยเฉพาะ
คู่ค้า บริษัทฯ ถือว่าคู่ค้านั้นเปรียบเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางการค้า บริษัทฯ จึงให้ความเสมอภาคใน
เรื่องของการคัดเลือกคู่ค้าและการประเมินผลงาน โดยบริษัทฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าและ
การประเมินผลงานไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
รวมทั้งเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการดาเนินธุรกิจร่วมกัน
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังให้ความเสมอภาคแก่คู่ค้าในเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ทัดเทียมกัน
อีกด้วย และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของคู่ค้า บริษัทฯ จะไม่นาข้อมูลความลับทางการค้าของคู่ค้าไปเปิดเผย
ต่อบุคคลอื่น
หน้า 84

56-1-58
คู่แข่ง บริษัทฯ มุ่งแข่งขันทางการค้าตามกติกา และมารยาททางธุรกิจ ภายใต้กรอบของกฎหมาย
อย่างเป็นธรรม โดยไม่ฉวยโอกาสทาลายชื่อเสียงของคู่แข่ง เพียงเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์ ทั้งนี้
บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของลูกค้า และเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวม
เจ้าหนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยอยู่บน
พื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้
อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ หรือมีเหตุทาให้ผิดนัดชาระหนี้
บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม รวมถึงบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุน
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้
สังคมและสิ่ งแวดล้ อ ม บริษั ทฯ ตระหนัก ถึงความรับผิด ชอบต่อ สังคมและการอนุรัก ษ์
สิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน การช่วยพัฒนาสังคมใน
การจ้า งแรงงานผู้พิ การ การส่ง เสริมและให้ความช่วยเหลือแก่ท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่าง
สม่าเสมอ เช่น คณะผู้บริหารออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้ก ารรักษาโรคแก่ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร การ
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจน การสนับสนุนเงินทุนเพื่อบูรณะโบราณสถาน การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้บริหาร
และพนักงานได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่ง
ทุกกิจกรรมบริษัทฯ ได้มีการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เป็นโครงการที่ไม่สิ้นสุดและพัฒนาโครงการ
ต่าง ๆ จนเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยสม่าเสมอ
สาหรับกิจกรรมที่ดาเนินการตลอดปี 2558 สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.bangkokinsurance.com
ภาครัฐ บริษัทฯ มุ่งดาเนินธุรกิจภายใต้ข้อกาหนดของกฎหมายและดารงไว้ ซึ่งสัมพันธภาพที่ดี
กับหน่วยงานกากับดูแลบริษัทฯ โดยการติดต่อประสานงานที่เปิดเผยและพร้อมให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูลข่าวสารตามที่หน่วยงานกากับดูแลร้องขอ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสตลอดจนสร้างความมั่นใจ
และความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงาน เพื่อสามารถนาหลักสิทธิมนุษยชนไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัตงิ านอย่างเหมาะสม
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ริเริ่มสร้างผลงาน
ใหม่ ๆ อยู่ เ สมอ ทั้ ง ด้ า นการพั ฒ นาคู่ มื อ การท างาน การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตลอดจนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซึ่งนอกจากเพื่อประโยชน์ด้านธุรกิจแล้วยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอีกทางหนึ่ง
ด้วย อย่างไรก็ตาม ผลงานใด ๆ ที่พนักงานสร้างขึ้นในระหว่างการเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
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เป็ นผู้ม อบหมายหรือใช้ข้ อมู ล ของบริษัทฯ หรือเป็นงานที่เรีย นรู้จากบริษั ทฯ งานดังกล่าวให้ถือเป็น
กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว และห้ามเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูลความลับทางธุรกิจ
และข้ อมู ล ลับ อื่น ๆ ของบริษั ท ฯ โดยไม่ไ ด้รับอนุญาตจากบริษั ทฯ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยั งก าหนด
นโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อป้องกันการกระทาผิดกฎหมายลิขสิทธิ์และพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สื่อสารให้ทราบทั่วทั้งบริษัทฯ โดยมีกระบวนการควบคุมการปฏิบัติ
ตามระเบียบที่มีประสิทธิภาพ
การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รัป ชั น บริ ษั ท ฯ มีน โยบายต่ อต้ านการคอร์ รัป ชั น ให้ก รรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยห้ามการเรียกร้อง ดาเนินการให้ หรือยอมรับการ
คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ห้ามการใช้อานาจหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแสวงหาผลประโยชน์
แก่ตนเองหรือผู้อื่น ห้ามการเสนอผลประโยชน์เพื่อจูงใจแก่บุคคลอื่นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ห้ามรับ
หรือให้ของขวัญ หรือเลี้ยงรับรองอื่ นใดเกินกว่าความจาเป็น ห้ามสนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง และห้ามบริจาคเงินหรือให้เงินสนับสนุน
ใดๆแก่บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นช่องทางในการจ่ายสินบน
การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียและการรับข้อร้องเรียน บริษัทฯ ได้จัดช่องทางอานวยความสะดวก
ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทาให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ
การกระท าที่ ฝ่ า ฝื น กฎหมาย ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ จรรยาบรรณ รวมถึ ง การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น มายั ง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการบริษัท สานักตรวจสอบ และศูนย์
ควบคุมคุณภาพ โดยการร้องเรียนโดยตรงด้วยวาจาหรือทาเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งเป็นจดหมาย ผ่าน
ทาง E-Mail หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ สาหรับรายละเอียดวิธีการร้องเรียนสามารถศึกษาได้จากนโยบาย
การแจ้งเบาะแสที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
4. หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสาคัญกับเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีนโยบายให้บริษัทฯ เปิดเผยข้ อมูลสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส โดยการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และ
ช่องทางของตลาดหลักทรัพ ย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูล ประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อย่างเท่าเทียม
กันและน่าเชื่อถือ ข้อมูลสาคัญที่เปิดเผย โดยสรุปมีดังนี้
1. เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
2. จัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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3. จัดทารายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความ
เสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
4. เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ
5. การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครั้งของ
การประชุมและจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
6. การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ
7. การเปิ ด เผยข้ อ มู ล บนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ และการปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น
ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
(1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
(3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
(4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปี
ก่อนหน้า
(5) แบบ 56-1 และรายงานประจาปี ที่สามารถดาวน์โหลดได้
(6) โครงสร้างการถือหุ้น ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนการถือหุ้น
(7) หนังสือเชิญประชุมสามัญ
(8) รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
(9) ข้อบังคับบริษัท
(10) นโยบายการกากับดูแลกิจการ
(11) จรรยาบรรณสาหรับกรรมการและพนักงานของบริษัท
(12) นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
(13) นโยบายการแจ้งเบาะแส
(14) โครงสร้างองค์กร
(15) ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
4.1. นโยบายการกากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติ
ตลอดปี 2558 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้
(1) ประธานกรรมการไม่ได้มาจากกรรมการอิสระ และดารงตาแหน่งประธานคณะผู้บริหาร
ด้วย เนื่องจากธุรกิจประกันวินาศภัยจาเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ในธุรกิจที่ยาวนาน เพื่อนาพาบริษัทฯ ให้บรรลุผลสาเร็จที่ได้ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม การดาเนินการของ
บริษัทฯ และคณะกรรมการของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น แม้ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเป็ นบุคคลคน
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เดีย วกั น แต่ใ นทางปฏิบั ติ ประธานกรรมการก็ มิไ ด้ใ ช้อานาจกระทาการแทนคณะกรรมการ โดยที่
คณะกรรมการไม่ได้รับทราบมาก่อน ส่วนประธานคณะผู้บริหาร มีอานาจดาเนินการตามที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนได้รับความเห็นชอบ
และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเกินกว่ากึ่ง
หนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด ทาให้มีการถ่วงดุลและการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใสและ
รัดกุม อีกทั้งการมอบอานาจดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจที่ทาให้ประธานคณะผู้บริหาร
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุ คคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย อนึ่ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งและปรับเปลี่ยนตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง ซึ่ง
ได้ผ่า นการพิ จารณาจากคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว และมีผลตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2559 ดังนี้
1. นายชัย โสภณพนิช จากตาแหน่งประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
เป็นตาแหน่ง ประธานกรรมการ
2. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล จากตาแหน่งกรรมการผู้อานวยการใหญ่
เป็นตาแหน่ง กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้ง นายพนัส ธีรวนิชย์กุล ดารงตาแหน่งกรรมการและประธานคณะ
ผู้บริหาร เพื่อเป็นการเริ่มต้นของการแยกตาแหน่งประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารออกจาก
กัน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
(2) บริษัทฯ ไม่ได้กาหนดจานวนบริษัทที่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่านจะไปดารง
ตาแหน่ง ไว้ เนื่องจากเกรงว่า จะท าให้บริษั ทฯ สูญเสีย โอกาสในการได้บุคลากรที่มีคุณภาพมาดารง
ตาแหน่งกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มีการทบทวนจานวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่าน
ดารงตาแหน่งอย่างสม่าเสมอทุกปี
4.2. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
4.3. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของการจัดทางบการเงินของบริษัทฯ ที่
สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ มีความโปร่งใสถูกต้อง รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่
เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการ
รับรองจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดทารายงานความ
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รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) ด้วย
4.4. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัท ฯ เปิ ดเผยรายนามพร้อมประวัติของกรรมการแต่ล ะท่าน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา ตลอดจนรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการแต่ละท่าน
ไว้ ใ นหั ว ข้ อ โครงสร้ า งการจั ด การ เพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทราบถึ ง ความรู้ ค วามสามารถ
ประสบการณ์ และข้อมูลที่สาคัญอื่น ๆ ของกรรมการที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ ประสบความสาเร็จใน
การดาเนินธุรกิจได้
4.5. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
นอกจากการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัท ฯ ได้จัดตั้งหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ กับนักลงทุน และบุคคลภายนอก ให้
เป็นไปอย่างเรียบร้อย เท่าเทียม และเป็นธรรม
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ตามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์
และ E-mail Address ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
4.6. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติ
ได้รายงานไว้แล้วใน หัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม
5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ถือ
หุ้นมีหน้าที่สาคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สาคัญของบริษัทฯ และดูแลให้มั่นใจว่า
คณะผู้บริหารได้นานโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติตามที่กาหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เพื่อ
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติดังต่อไปนี้
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
2.วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
บริษัทฯ กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับบริษัทฯ
ข้อที่ 23 ซึ่งบริษัทเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
5.2. คณะกรรมการชุดย่อย
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อคณะกรรมการชุดย่อย
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5.3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ ในหลาย ๆ
ด้าน ซึ่งล้วนแต่เอื้อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของบริษัทฯ กรรมการทุกท่านได้ร่วมในการพิจารณา
กาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจที่สาคัญของบริษัท ฯ และทบทวนเป็นประจาทุก
ปี ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ตลอดจนติดตาม กากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดาเนินการให้เป็นไปตาม
กลยุทธ์และแนวนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยฝ่ายบริหารจะต้ องรายงาน
ผลการดาเนินกิจการให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมี
ส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการดาเนินการของคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ
เช่ น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล เป็นระยะ ๆ ด้วย และในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดาเนินการทบทวน ปรับปรุง
และอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ
การใช้ อ านาจหน้ า ที่ ใ นการปฏิ บัติ งานของคณะกรรมการบริ ษั ทฯ จะค านึ งถึ งหลัก การตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่ างซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ
รวมทั้งกากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
2. การให้ความเห็นชอบนโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติจัดทานโยบายการกากั บดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลาย
ลักษณ์อักษรครั้งแรกในปี 2548 และได้อนุมัติให้มีการปรับปรุงอีก 6 ครั้ง โดยได้มอบหมายให้คณะ
ผู้บริหารรับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบัติ เพื่อรายงานข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล
พิจารณาปรับปรุงให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ และมีแนวปฏิบัติอันเป็นมาตรฐานสากล
ยิ่งขึ้น โดยในปี 2558 ได้มี การปรับ ปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบีย บ
ปฏิบัติ และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ASEAN CG Scorecard
สาหรับ รายละเอีย ดนโยบายการกากั บดูแลกิจการของบริ ษัทฯ สามารถดูไ ด้จากเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
3. จริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดพิมพ์จรรยาบรรณของบริษัทฯ มอบให้แก่กรรมการ และ
พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน รวมถึงเผยแพร่จรรยาบรรณของบริษัทฯ ไว้ใน Intranet เพื่อสื่อข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีที่บริษัทฯ มุ่งหวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบ และยึดเป็นคติประจาใจในการปฏิบัติ
ตามอย่างสม่าเสมอ โดยกาหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ในการดูแลให้พนักงานภายใต้การ
บังคับบัญชาทราบเข้าใจ และก่อให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ที่เป็นรูปธรรม บริษัทฯ
จัดให้มีการอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณของบริษัท ฯ ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสม่าเสมอ โดยในปี
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2558 ได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสอดคล้องกับแนวปฏิบัติเรื่ องการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันที่บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไว้
ร า ย ล ะ เ อี ย ด จ ร ร ย า บ ร ร ณ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ ส า ม า ร ถ ดู ไ ด้ จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ
www.bangkokinsurance.com
4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กาหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อป้องกันการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกาหนดเป็นหลักการไว้ในจรรยาบรรณสาหรับกรรมการและพนักงาน
นอกจากนั้ น ยั ง มอบหมายให้ค ณะกรรมการตรวจสอบดู แล และรายงานให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้มีการพิจารณา
ความเหมาะสมอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรม
ที่ดี เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสาคัญ เสมือนกับการทารายการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และ
ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรายงานและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ทุกไตรมาส รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ
56-1 ) ด้วย
- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อการกากับดูแลกิจการเรื่อง การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
5. ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นความสาคัญของระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและ
ระดับปฏิบัติงาน โดยมีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและอานาจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังกาหนดให้คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ทา
การประเมิ นความเพี ย งพอของระบบการควบคุมภายในของบริษั ทฯ อย่ างน้อยปีล ะครั้ง นอกจากนั้น
บริษัทฯ ยังมีสานักตรวจสอบทาหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน เพื่อ
มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ได้ดาเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่กาหนด ตลอดจนสอดคล้อง
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีสายการบังคับบัญชาและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่ อสนับ สนุนให้ส านั ก ตรวจสอบมี ค วามอิ ส ระ สามารถปฏิบัติ งานได้อย่ างเต็มที่ โดยปราศจากการ
แทรกแซงอันส่ง ผลให้เกิ ดระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความโปร่งใสในการบริหารงานและรัก ษา
ผลประโยชน์ข องผู้มี ส่วนได้เสีย ทุ ก ฝ่า ยของบริษั ทฯ และเพื่ อให้ก ารบริหารงานมีความสอดคล้องกั บ
นโยบายการกากับดูแล รวมถึงเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งสานักกากับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
-ส านัก ก ากั บ การปฏิบั ติต ามกฎระเบี ย บ รายงานตรงต่ อคณะกรรมการตรวจสอบ มี หน้า ที่
รับผิดชอบในการกาหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมประเมินความ
เหมาะสมของวิธี ก ารปฏิ บั ติ ง านภายในบริ ษั ทฯ รวมทั้ ง ติ ด ตามทั น ทีเ มื่ อ เกิ ด ความบกพร่ อ งหรื อ ไม่
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เหมาะสม และศึ กษาวิเคราะห์ ให้คาปรึก ษาแนะนาเกี่ย วกับกฎหมาย ข้อปฏิบัติ ระเบีย บ ข้อบังคับ
เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งดูแลติดตามอย่างสม่าเสมอ
-ส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร ขึ้นตรงต่อสานักประธานกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
กาหนดกลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการความ
เสี่ยง กาหนดกรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมจัดทาดัชนีชี้วัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
และให้คาปรึกษา แนะนาขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กร
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น
ผู้รับผิดชอบในการกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะ
นาเข้าคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจาทุกปี อีกทั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจะติดตามดูแลความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงทบทวนความเพียงพอ
และความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนสื่อสาร
ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบและรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง
และนาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 และจัดส่ง
ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย (คปภ.) เมื่ อวั น ที่
11 มีนาคม 2558
5.4. การประชุมคณะกรรมการ
1. กาหนดการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ
1 ครั้ง โดยมีการแจ้งกาหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทุกท่าน
ทราบกาหนดการดังกล่าวเพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ อาจมีการ
ประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม สาหรับปี 2558 การประชุมคณะกรรมการ
เป็นไปตามกาหนดการที่แจ้งไว้ เป็นผลให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ 80 ของ
คณะกรรมการทั้งชุด
2. การพิจารณากาหนดวาระการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมเรื่องที่สาคัญที่จะ
กาหนดเป็ นวาระการประชุ ม นาเสนอต่อ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเพื่ อขอความ
เห็นชอบแล้วจัดเป็นระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ ทั้งนี้
กรรมการทุกท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้โดยผ่านเลขานุการบริษัท
3. การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดทาหนังสือเชิญประชุม
กรรมการ และนาส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันพร้อมทั้งวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบอย่างครบถ้วน เพื่ อให้คณะกรรมการได้มีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ในปี 2558 สามารถส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้
กรรมการแต่ละท่านภายในกาหนดทุกครั้ง
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4. การดาเนินการประชุม ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอความคิด เห็น
และซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดาเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม ดูแล และอื่น ๆ ได้
ทุกเรื่องโดยไม่จากัดเวลา ในการพิจารณาวาระต่าง ๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มี
สิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว โดยในปี 2558 บริษัทได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบ
การนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทจะบันทึกการประชุมแบบสรุปประเด็นที่
สาคั ญ พร้ อ มมติ ข องที่ ป ระชุ ม โดยจะให้ ค ณะกรรมการรั บ รองรายงานการประชุ ม ในการประชุ ม
คณะกรรมการครั้งถัดไป และในการประชุมทุกครั้ง เลขานุการบริษัทจะจัดเก็บรายงานการประชุมไว้
อย่างเป็นระบบ เพื่อการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบโดยคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้โดยสะดวก
5. การเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งตลอด
ปี 2558 จะมีผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อย 4 ท่าน ได้แก่ ประธานคณะผู้บริหาร กรรมการผู้อานวยการใหญ่
กรรมการและเลขานุการบริษัท และผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถาม
หรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของคณะกรรมการด้วยทุกครั้ง
6. การเข้าถึงสารสนเทศ โดยเเหตุที่คณะกรรมการบริษัทฯ มิได้มีการประชุมกันทุกเดือน ดังนั้น
บริษัทฯ จึงจัดทารายงานผลการดาเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นประจาทุกเดือน โดย
เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2550 เป็นต้นมาอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกากับควบคุม
และดูแลการปฏิบัติงานขอฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นกรรมการยังสามารถขอคาชี้แจงหรือ
ขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาเพิ่มเติมได้จากประธานคณะผู้บริหาร หรือเลขานุการบริษัท
ด้วย
7. การประชุมร่วมกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในปี 2549 คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ
นโยบายสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองได้โดยมอบหมายให้
เลขานุการบริษัท เป็ นผู้อานวยความสะดวก อย่ างไรก็ ตาม ตลอดปี 2558 นอกจากการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่ า ตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ยังมิได้มีการประชุมระหว่างกันเองแต่อย่างใด
สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านในปี 2558 ได้ระบุไว้แล้วในหัวข้อการจัดการ ว่า
ด้วยเรื่องคณะกรรมการบริษัทฯ
5.5. กระบวนการกาหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายกาหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบ
ได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือที่มีผลประกอบการใกล้เคียงกัน ในการ
นี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา ทาหน้าที่พิจารณาโดยคานึงถึงขอบเขต
ของบทบาทและความรับผิ ดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่านก่อนเสนอ
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
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ได้ประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นประจาปีทุกปี เพื่อนาไปใช้ใน
การกาหนดค่าตอบแทน และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ในปี 2558 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้ประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด และ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
5.6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่
เกี่ยวข้องในระบบการกากับดูแลกิ จการของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริ ษัทฯ มอบหมายให้
เลขานุการบริษัท จัดปฐมนิเทศพร้อมมอบเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการใหม่ด้วย
สาหรับปี 2558 กรรมการของบริษัทฯ ได้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
รายชื่อ
1. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหา

2. นายกองเอก เปล่งศักดิ์
ประกาศเภสัช

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์

กรรมการตรวจสอบ

หลักสูตร
- นักบริหารระดับสูงด้านการ
พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
และการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่
2/2558
- ความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ
ในการควบคุมภายใน
- คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทประกันภัย
- หลากหลายประเด็นสาหรับ
กรรมการตรวจสอบ
- IT Governance
- หลากหลายประเด็นสาหรับ
กรรมการตรวจสอบ
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10. ควำมรับผิดชอบต่ อสั งคม
นโยบำยด้ ำนควำมรับผิดชอบต่ อสั งคม
- สร้างจิตสานึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติตน
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และถือเป็นหน้าที่ในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านนี้ของบริษัทฯ
- ให้การสนับสนุนกิจกรรมสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงการอนุรักษ์โบราณวัตถุซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ของชาติไทย
- จัดสรรงบประมาณสาหรับให้การสนับสนุนกิจกรรมสังคมอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส โดยให้ความสาคัญกับการศึกษาในสาขาอาชีพที่
ประเทศไทยขาดแคลน เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
- รณรงค์การสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากหลายองค์กรในการดาเนินโครงการ
ต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถขยายความช่วยเหลือหรือการดาเนินกิจกรรมได้อย่างกว้างขวาง
และครอบคลุมท้องถิ่นทุรกันดารของประเทศได้อย่างทั่วถึง
แนวทำงกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยระบุแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้
เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรในนโยบายการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ และรายงานป ระจ าปี บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ท า
กระบวนการและขั้นตอน เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการ หรือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการจัด
กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ สามารถตอบสนองกับความต้องการกับ
ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างแท้จริง โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้

ผู้มีส่วนได้ เสี ย
ผู้ถือหุ้น

กระบวนกำรทีใ่ ช้
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี
 รายงานประจาปี
 นโยบายการกากับดูแล
กิจการ
 การนาเสนอข่าวสารสู่
สาธารณะ
 สอบถามข้อมูล / รับ

ควำมต้ องกำร /
กำรตอบสนอง
ควำมคำดหวัง
 มีการกากับดูแลกิจการ  อัตราผลตอบแทนที่ดี
ที่ดี
และต่อเนื่อง
 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ  เปิดเผยข้อมูลอย่าง
และได้รับการปฏิบัติ
โปร่งใส
อย่างเท่าเทียมกัน
 ผลประกอบการและ
ผลตอบแทนที่ดี
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พนักงาน

ลูกค้า

ข้อเสนอแนะ หรือ ข้อ
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
 การปฐมนิเทศพนักงาน
 การอบรม / สัมมนา /
สนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อ
เพิ่มทักษะและความรู้
 การนาเสนอข่าวสารผ่านการ
ประชุม Intranet / วารสาร
/ Facebook และเว็บไซต์
 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม
 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
 การสารวจสุขภาพองค์กร
 รับข้อเสนอแนะหรือข้อ
ร้องเรียน
 นโยบายการกากับดูแล
กิจการ

 การสารวจความพึงพอใจ
ของลูกค้า
 การสร้างช่องทางการ
สื่อสารกับลูกค้าผ่านสื่อ
ออนไลน์ / เว็บไซต์ /
Facebook และ
แอพพลิเคชั่น LINE
 การจัดกิจกรรมเพื่อพบปะ
กับลูกค้า
 สอบถามข้อมูล / รับ
ข้อเสนอแนะ หรือ ข้อ

 สวัสดิการและค่าตอบ
แทนที่เหมาะสม
 ความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในสาย
อาชีพ
 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
 ข้อมูลความรู้ที่เป็น
ประโยชน์สาหรับการ
ปฏิบัติงาน
 สวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยในการทางาน

 เคารพในหลักสิทธิ
มนุษยชนและปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกัน
 มีสวัสดิการ /
เงินเดือน / การเลื่อน
ระดับตาแหน่งที่
เหมาะสม
 แผนการพัฒนา
พนักงานและจัด
อบรมพนักงาน
 จัดสภาพแวดล้อมใน
การทางานให้มีความ
ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ และเอื้อ
ต่อการทางานอย่างมี
ประสิทธิผล
 จัดกิจกรรมสร้าง
ความผูกพันของ
พนักงาน
 ผลิตภัณฑ์และบริการ  จัดโปรกรมการ
ที่มีคุณภาพ
ส่งเสริมการขาย
 การให้ได้รับบริการที่  พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
รวดเร็ว
บริการเพื่อ
ตอบสนองความ
 ช่องทางการติดต่อทา
ต้องการของลูกค้า
ประกันภัย / ชาระเงิน
 มีมาตรการปกป้อง
ที่สะดวก
ข้อมูลและความลับ
 การสื่อสารข้อมูลที่มี
ของลูกค้า
ประสิทธิภาพ
 การปกป้องข้อมูลและ  ฝึกอบรมพนักงาน
เพื่อให้บริการลูกค้าได้
ความลับของลูกค้า
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ร้องเรียน

คู่ค้า

 การประชุม / อบรมให้
ความรู้แก่คู่ค้า
 การสารวจความพึงพอใจ
ของคู่ค้า
 สอบถามข้อมูล / รับ
ข้อเสนอแนะหรือข้อ
ร้องเรียน

 ความเชื่อมั่นและความ

มั่นคงของบริษัทฯ

 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
 การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทียม
 การปกป้องข้อมูลและ 
ความลับของคู่ค้า






คู่แข่ง

 สร้างเงื่อนไขในการแข่งขัน  ดาเนินธุรกิจและ

ที่เป็นธรรมร่วมกัน
แข่งขันด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรม
 การแลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่างกันผ่านชมรมของ  รักษาความลับทางการ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ค้าภายใต้กฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หลีกเลี่ยงการสืบ
ข้อมูลจากคู่แข่งอย่าง

56-1-58
อย่างดีเยี่ยม
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ติดต่อ
กับลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ทางการค้าและ
ปฏิบัติตามสัญญา
มีมาตรการปกป้อง
ข้อมูลและความลับ
ของคู่ค้า
การอบรมผลิตภัณฑ์ /
บริการ /
จรรยาบรรณแก่คู่ค้า
มีหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกและ
ประเมินผลงาน คู่ค้า
ที่ชัดเจน
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการทางาน
ของคู่ค้า
ปฏิบัติตามกรอบ
กติกาการแข่งขันที่ดี
มีหลักจรรยาบรรณ
เพื่อการดาเนินธุรกิจ
อย่างเป็นธรรมและ
โปร่งใส
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เจ้าหนี้

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

ภาครัฐ

ไม่ซื่อสัตย์และไม่เป็น
ธรรม
 การประชุมร่วมกัน
 การปฏิบัติตามเงื่อนไข
และข้อตกลงที่ให้ไว้
 รายงานประจาปี
ต่อเจ้าหนี้
 การไม่ปกปิดสถานะ
ทางการเงินที่แท้จริง
 จ่ายดอกเบี้ยและชาระ
คืนตามกาหนด
 จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและ  ดาเนินธุรกิจอย่างมี
สิ่งแวดล้อม
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและคานึงถึง
 รายงานประจาปี
ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่าง ผลประโยชน์โดยรวม
มีประสิทธิภาพ
 ส่งเสริมสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยในการ
 นโยบายด้านความ
ทางานและร่วมรักษา
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม

 ชาระคืนหนี้และ
ดอกเบี้ยจ่ายภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
 มีนโยบายที่เป็น
ธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อเจ้าหนี้

 จัดให้พนักงานจิต
อาสาเข้าร่วมใน
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
 ดาเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรมควบคู่ไป
กับการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
 ส่งเสริมกิจกรรม
ภายในบริษัทฯ เพื่อ
รณรงค์และส่งเสริม
การรักษาสิ่งแวดล้อม
 การประชุมและเข้าร่วม
 ให้ความร่วมมือสนับ  การปฏิบัติตาม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงาน
สนุนโครงการของ
นโยบาย / ระเบียบ /
ภาครัฐจัดขึ้น
ภาครัฐ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่
 การให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่  การปฏิบัติตามนโยบาย/ เกี่ยวข้องกับการ
กากับดูแลอย่างถูกต้องและ
ระเบียบ / ข้อบังคับของ ดาเนินธุรกิจอย่าง
ถูกต้อง โปร่งใส
ตรงเวลา
ภาครัฐ
 การให้ข้อมูลกับ
 รับการตรวจสอบจาก
หน่วยงานที่กากับ
หน่วยงานที่กากับดูแล
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ดูแลอย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว
 นาข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่กากับ
ดูแลมาปรับปรุง
กระบวนการทางาน
ให้ดีขึ้น
กำรประกอบกิจกำรด้ วยควำมเป็ นธรรม
บริษั ทฯ มีการดาเนินงานโดยคานึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม และมีความซื่อสัตย์ในการ
ดาเนินธุรกิจ โดยการปฏิบัติตามกฎหมายที่กาหนดอย่างเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดาเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้กาหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้
เสียไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยกาหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ลูกค้า คู่ค้า
ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงไม่
กระทาการใด ๆ อันเป็นการละเมิด / ริดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสีย ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับ
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมในการดาเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ที่ได้มาจากการดาเนินงานที่ไ ม่
ถูกต้อง ตามพื้นฐานของการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
1. มุ่ ง มั่ น ที่ จะสร้ า งความพึ ง พอใจและความมั่น ใจให้กั บลู ก ค้า รวมถึงการเอา ใจใส่ และ
รับผิดชอบต่อลูกค้าให้ได้รับสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม อีกทั้งพัฒนาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้า
อย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกั บลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่าเสมอ รวมถึงไม่นา
ข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง
2. ให้ความเสมอภาคในการคัดเลือกคู่ค้า การประเมินผลงาน การเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้แสดง
ความคิดเห็นและให้ข้ อเสนอแนะต่า ง ๆ ในการดาเนินธุรกิ จร่วมกั น การให้ข้อมู ล ข่าวสารต่าง ๆ ที่
ทัดเทียมกัน และการรักษาความลับทางการค้าของคู่ค้า
3. มุ่งมั่นที่จะดาเนินงานให้มีผลประกอบการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น
ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รักษาความเป็นผู้นาในธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีการเติบโตของกาไร
อย่างต่อเนื่อง และธารงไว้ซึ่งชื่อเสียงอันดีงาม
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4. สรรหาและว่าจ้างพนักงานที่มีทักษะและประสบการณ์ตรงกับลักษณะงานของบริษัทฯ โดยไม่
นาความแตกต่างในเรื่องเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และสถานศึกษามาเป็นข้อจากัดโอกาสในการเข้าร่วมงาน
กับบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ จะดูแลผลตอบแทนและสวัสดิ การของพนักงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
รวมถึงการให้โอกาสพนักงานได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า
5. แข่งขันทางการค้าตามหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่
ดีอย่างเสมอภาคกัน ไม่ละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กีด
กันผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า หรือมีการทาการใด ๆ ที่
ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน
6. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่ อสัตย์
และเป็นธรรม ปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้
7. สร้างจิตสานึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิ บัติตนให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8. ดาเนินธุรกิจภายใต้ข้อกาหนดของกฎหมาย พร้อมให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสาร
ตามที่หน่วยงานกากับดูแลร้องขอ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือ
ซึ่งกันและกัน
9. ให้ความสาคัญกับความโปร่งใส และคานึงถึงความซื่อสัตย์สุจริต โดยจะปฏิบัติตามหลักสิทธิ
มนุษ ยชนสากล ไม่ ล ะเมิ ด ทรัพ ย์ สินทางปัญญาหรือลิ ขสิทธิ์ รวมถึ งต่อต้ านการทุจริต คอร์รั ปชั นทุ ก
รูปแบบ เพื่อป้องกันการได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อตนเอง และบุคคลอื่น
กำรต่ อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชั น
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่ องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องจาก
จะส่งผลดีทั้งต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC)
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้
บริษัทฯ ขอการรับรองเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต บริษัทฯ
ได้ดาเนินการจัดทานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั น (Anti-Corruption Policy) นโยบายการแจ้งเบาะแส
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(Whistle Blowing Policy) ปรับปรุงกฏระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทาแบบประเมินตนเองเกี่ ยวกับ
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั นและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานก่อนจัดส่งให้
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งที่ประชุมของคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบัติฯ ได้มีมติให้การรับรองบริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ นั้นกาหนดให้ทุก
คนในบริษัทฯ ตั้งแต่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า ยึดมั่นถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดจะครอบคลุมถึง
การดาเนินธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ กาหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ
มีหน้าที่ กากั บดูแลให้มี การปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายฯ และต้องมีการทบทวนนโยบายฯ อย่าง
สม่าเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อให้พนักงาน คู่ค้า หรือบุคคลภายนอกที่พบ
เห็นการกระทาเข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางจดหมายหรือ
ทาง E-Mail ชื่อ anti-corruption@bangkokinsurance.com ซึ่งจะส่งตรงมาที่หัวหน้าสานักตรวจสอบ การ
ร้องเรียนบริษัทฯ จะถือว่าเป็นความลับที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูลหรือ
แจ้งเบาะแสไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน บริษัทฯ จะดาเนินการด้วยความยุติธรรมกับทุก ฝ่าย ถ้าผู้ทาการ
ทุจริตคอร์รัปชันเป็นพนักงานจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และอาจ
ได้รับโทษตามกฏหมายด้วย หากการกระทานั้นผิดกฏหมาย
แนวทำงปฏิบัติเพิม่ เติมเกีย่ วกับกำรป้องกันกำรมีส่วนเกีย่ วข้ องกับกำรคอร์ รัปชั น
บริษัทฯ ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน 3
ข้อ ประกอบด้วย
1. กระบวนกำรในกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรทุจริต
บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดาเนินธุรกิจ โดยระบุ
เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริตและคอร์รัปชั นที่อาจเกิดขึ้น ประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาส
เกิ ด และผลกระทบ ก าหนดมาตรการที่ เ หมาะสมกั บความเสี่ ย งที่ ประเมิน ได้ และมี ก ารเฝ้ า ติด ตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กาหนด
2. แนวปฏิบัติเกีย่ วกับกำรกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพือ่ ป้องกันและติดตำมควำมเสี่ ยงจำกกำรทุจริต
บริษัทฯ กาหนดให้มีแนวปฏิ บัติเกี่ยวกับการกากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตาม
ความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน สรุปได้ดังนี้
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1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่
ครอบคลุมระบบงานสาคัญต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ ยงจากการทุจริต
และคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม
2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแสหรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทาผิดกฎหมาย
หรือจริยธรรม โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูล
ของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกาหนดบทลงโทษทาง
วินัยของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. แนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแนวทำงปฏิบัติในกำรป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้ องกับ
กำรคอร์ รัปชั น
บริษัทฯ กาหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการ
ป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้
1. จัดให้มีสานักตรวจสอบ ทาหน้าที่ ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน การ
บริหารความเสี่ยง การกากับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดาเนินการ
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสาคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2. กาหนดให้ส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร รับผิดชอบ ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและ
คอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนามาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิผล โดยนาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามลาดับ
3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริง แล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐาน
ที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่า มีรายการหรือการกระทาซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะ
การเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทาผิดกฎหมายหรือ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั นและนโยบายการแจ้งเบาะแส โดย
เผยแพร่ผ่า นสื่อต่า ง ๆ ทั้ ง ภายในและภายนอก เช่ น อินทราเน็ ต บนเว็บ ไซต์ของบริษั ทฯ รายงาน
ประจาปี และวารสารของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดย
ทั่วกัน นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้กาหนดหลักสูตรการฝึกอบรมเรื่องการต่อต้านการทุจริต
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คอร์รัปชันสาหรับพนักงานงานใหม่ ในวันปฐมนิเทศ เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนว
ปฏิบัตใิ นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
กำรเคำรพสิ ทธิมนุษยชน
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะปฎิบัติต่อพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลด้วยความเคารพใน
คุณค่าของมนุษย์และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ โดยบริษัทฯ ได้ดาเนินการในประเด็นดังนี้
ประเด็นหลัก
สิ ทธิและกำรมี
ส่ วนร่ วมของ
พนักงำน

ประเด็นมุ่งเน้ น

กำรดำเนินกำร

 การให้ความสาคัญกับการ  บริษัทฯ จัดให้พนักงานทุกคนได้รับรู้นโยบาย
สานเสวนา
การทางานจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
พร้อมๆ กันทั้งบริษัทฯ เป็นประจาในตอนต้นปี
 การมีส่วนร่วมในการเจรจา
เพื่อให้มีทศิ ทางเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของพนักงานร่วมกัน
 จัดให้มีงานสังสรรค์พร้อมกันทุกคนในแต่ละปี
 สิทธิในการรับรู้ข้อมูล
เพื่อความสมัครสมานสามัคคี
ข่าวสารทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรอย่างเท่า
 มีการสารวจสุขภาพองค์กร(Engagement Survey)
เทียม
จากพนักงานทุกคนเป็นประจาทุกปี ซึ่งเป็นอีก
หนึ่งช่องทางที่พนักงานได้มีร่วมแสดงความ
 การสร้างความสัมพันธ์
คิดเห็นต่อบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
และการมีส่วนร่วมของทุก
เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับปรับปรุง พัฒนา ให้
ระดับพนักงาน
ตอบสนองต่อความต้องการของพนักงาน เพื่อ
สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน
 จัดทาระบบ Intranet ภายใต้ชื่อ BKI CONNECT
เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานเข้าถึงข้อมูล กฎ
ระเบียบ ข่าวสารของบริษัทฯ และข่าวสารที่
น่าสนใจภายนอกบริษัท ได้อย่างสะดวก และ
รวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นช่องทางหนึ่งที่พนักงาน
สามารถแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างพนักงานกันเองได้
โดยสะดวกทุกเวลา เช่นหัวข้อ
Me..Idea2Solution, BKI Knowledge, Law &
Regulation, HR News, Upcoming Events,
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ทันข่าว, เดินเรื่องด้วยภาพ เป็นต้น
กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม เสมอภาค เพื่อประโยชน์ต่อ
พนักงาน และบริหารงานทรัพยากรบุคคลตามกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
ประเด็นหลัก

ประเด็นมุ่งเน้ น

กำรดำเนินกำร

การจ้างงาน

 การปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการจ้างงาน
 การไม่ใช้แรงงาน
บังคับหรือแรงงาน
เด็ก
 การไม่เลือกปฏิบัติ
ในการจ้างงาน

การพัฒนา
และส่งเสริม
พนักงาน

 มีแนวทางในการ
พัฒนาทักษะและ
ฝึกอบรมเพื่อโอกาส
ในความก้าวหน้า
ของพนักงานอย่าง
เท่าเทียมกันโดยไม่

 มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่2 พ.ศ.2551)
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2550) ประกาศกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมเรื่อง ความปลอดภัยในการทางาน
ของลูกจ้าง อัตราค่าจ้างขั้นต่า ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ลักษณะจ้างแรงงาน
 ไม่รับบุคคลที่อายุต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์เข้าทางาน
 ในการจ้างงานไม่มีการเลือกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา
ทุกคนมีโอกาสเท่ากันในการเข้ารับการคัดเลือกผ่าน
แบบทดสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์แบบ
Competency Based Interview ตามมาตรฐานของ
บริษัทฯ
 ในปี 2558 ได้จัดให้พนักงานรับการอบรมเฉลี่ย
คนละ 7 วัน โดยมุ่งเน้นพัฒนาพนักงานทุกคนให้
เป็นบุคคลที่มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะที่ตอบสนองกับวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของ
บริษัทในแต่ละปี ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นองค์กรแห่ง
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เลือกปฏิบัติ

สุขภาพและ
ความปลอดภัย

 ให้ความสาคัญกับ
ระบบสุขภาพและ
ความปลอดภัยใน
การทางานของ
พนักงาน ลูกจ้าง

การเรียนรู้ เช่น
- การสอนหน้างานจริง ( On the Job Training)
และการสอนงาน (Coach) จากผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงาน
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)
ผ่านระบบ E-Learning
- การอบรมภายในห้องเรียน (Classroom
Training)
- การนาพนักงานที่มีความชานาญในงาน หรือ
พนักงานที่มีประสบการณ์จากเหตุการณ์ที่
เป็นที่สนใจมาถ่ายทอด (Expert Sharing)
ให้แก่พนักงาน
- การฝึกอบรมและการดูงานในต่างประเทศ
(Oversea Training)
 บริษัทได้มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทกับ
พนักงานที่ศึกษาในสาขาที่สนับสนุนต่อการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจาทุก ๆ ปี
 มีระบบพี่เลี้ยง (Mentor)ซึ่งพนักงานเก่าจะเป็น
พี่เลี้ยงให้กับพนักงานเพื่อช่วยแนะนาแนวทางการ
ทางาน การปรับทัศนคติและการประพฤติปฏิบัติให้
เข้ากับวัฒนธรรมของบริษัทฯ ทาให้เกิดบรรยากาศ
การทางานฉันท์พี่น้อง
 บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีว
อนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทางาน เพื่อกาหนด
นโยบาย ควบคุม ดูแล และดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทางานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา
และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้
บริการในสถานประกอบกิจการของบริษัทฯ
กิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นในปี 2558 เช่น กิจกรรม 5ส
การตรวจสอบรายงานคุณภาพอากาศภายในสถานที่
ทางาน การฉีดฆ่าเชื้อไวรัสในอากาศทั่วอาคาร
สานักงาน การซ้อมหนีไฟ การสาธิตใช้อุปกรณ์
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สวัสดิการ

 การดูแลและให้
ความสาคัญกับชีวิต
ส่วนตัวและ
ครอบครัวของ
พนักงานให้มีชีวิต
ส่วนตัวและชีวิตการ
ทางานที่สมดุล มี
ความสุขในการ
ทางาน

ดับเพลิง
 จัดให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแล
สุขภาพโดยวิทยากรทางการแพทย์ และฝึกปฎิบัติ
การขั้นตอนการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
(CPR)
 ในรอบปี 2558 ไม่มีอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย ในระดับ
ที่ร้ายแรงใดๆ
 บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการ ตามแนว Happy
Workplace องค์กรแห่งความสุข เพื่อให้เกิด Work
Life Balance มีชีวิตการทางาน ชีวิตส่วนตัวและ
ครอบครัวที่มีสมดุล ดังนี้
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานเป็น
ประจาปีโดยใช้บริการจากโรงพยาบาล
บารุงราษฎร์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับแนว
หน้าของประเทศ
- จัดให้มีแอโรบิค โยคะ และมีสนาม
แบดมินตัน สนามฟุตบอล เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้พนักงานออกกาลังกาย
- จัดให้มีโครงการ 3 Months Weight Loss
ครั้งที่ 2 เพื่อให้พนักงานลดโรคอ้วน และให้
ความรู้ด้านโภชนาการและการออกกาลังกาย
- จัดอบรมให้ความรู้ จ่ายภาษีอย่างไรให้เงิน
ออมเพิ่ม การบริหารเงินก่อน และหลัง
เกษียณ เพื่อช่วยวางแผนทางการเงินให้กับ
พนักงานทุกคนที่สนใจ
- จัดกิจกรรม BKI Got Talant ประกวดร้อง
เพลง ครั้งที่ 2 และจัดงาน Staff Party
สังสรรค์ปีใหม่ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเป็นการผ่อนคลายในการ
ทางาน และให้พนักงานมีการสังสรรค์ร่วมกัน
- จัดกิจกรรม Bhappy3 ตอน “ความสุขปลูก
ได้” เพื่อสนับสนุนสร้างศูนย์การเรียนรู้แปลง
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นาเกษตรอินทรีย์ ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โดย
รับสมัครพนักงานที่มีจิตอาสาในกิจกรรม
ดังกล่าว เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้
พนักงานมีจิตใจช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน และพนักงานยังได้รับความรู้
เกี่ยวกับการทานา และปลูกพืช แนวเกษตร
อินทรีย์
จัดกิจกรรมไปทัศนศึกษาจารึกบาเพ็ญบุญ
ตามรอยพระบาทพระตถาคตฯ ณ สังเวชนีย
สถานประเทศอินเดียและประเทศเนปาล
เป็นปีที่ 2 เพื่อให้เข้าถึง และศรัทธาใน
พระพุทธศาสนายิ่งขึ้น เกิดความสงบทาง
จิตใจ สามารถนามาปรับใช้ให้ดาเนินชีวิตการ
ทางานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีสติ อีกทั้ง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการเรียนรู้ในการอยู่
ร่วมกันตลอด 9 วัน 9 คืน ทาให้เกิดความ
เข้าใจ และให้อภัยกันได้ ลดช่องว่างของแต่
ละคน นามาซึ่งการทางานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 30 คน
จัดกิจกรรม สปาใจ ที่สถานปฏิบัติธรรม
ภายนอกบริษัทเพื่อฝึกปฏิบัติสมาธิ สงบจิตใจ
จานวน 6 รุ่น
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนา การฟังธรรม
การฝึกสมาธิ ที่สานักงานใหญ่ จานวน 6 ครั้ง
บริษัทฯ และพนักงานร่วมกันเป็นเจ้าภาพใน
งานทาบุญทอดกฐิน เป็นประจาทุกปี
จัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่ให้พนักงาน
เก็บออมไว้ใช้ในวัยเกษียณ และบริษัทฯ ร่วม
สมทบในจานวนเงินที่เท่ากันอัตรา 5-10 %
มีสวัสดิการเงินกู้ให้กับพนักงานในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ถูกกว่าตลาด เพื่อช่วยเหลือ
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พนักงานในเหตุที่จาเป็น ได้แก่ สร้างบ้าน ซื้อ
ที่อยู่อาศัย ค่าเทอมบุตร และเหตุฉุกเฉิน
ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลของบิดา มารดา บุตร
คู่สมรส
- จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และการฆ่าเชื้อ
ไวรัสในสถานที่ทางานของพนักงานอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้ที่ทางานสะอาด ปลอดภัย
- ในแต่ละชั้นของสานักงานบริษัทฯ ได้จัดให้มี
พื้นที่โล่ง โปร่งสบาย สวยงาม เหมาะสาหรับ
พักคลายเครียดจากการทางาน หรือสังสรรค์
ระหว่างพนักงานด้วยกันในเวลางาน พัก
กลางวัน และพักเบรกเวลา 15.00 น. โดยมี
บริการเครื่องดื่มฟรีตลอดทั้งวัน ได้แก่ น้าดื่ม
ที่ผ่านเครื่องกรองอย่างดี ชา กาแฟ เครื่องดื่ม
สมุนไพร เช่น น้าเก๊กฮวย
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อการสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเสริมประสิทธิภาพการให้บริการและกระบวนการทางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าและคู่ค้า พร้อมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการและความ
พึงพอใจของลูกค้าคู่ค้าได้อย่างตรงใจ โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
การบริการต่างๆ ดังนี้
 โครงกำร BKI Telematics
ปัจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารสามารถเข้าถึงผู้บริโภคอย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส
ทาให้สมาร์ทโฟนจึงเป็นสิ่งจาเป็นในชีวิตประจาวันมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมทั้งการเข้าถึงสังคม
ออนไลน์หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลสามารถทาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
เทคโนโลยี Telematics เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีในการสื่อสารรูปแบบใหม่ของการรับประกันภัย
รถยนต์ที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันมากขึ้น เทคโนโลยีดังกล่าวจะก้าวข้ามผ่านการรับประกันภัย
ในรูปแบบเดิมๆ สู่การทางานแบบผสานระหว่างระบบ Telecommunication และ Informatics โดยระบบ
ดังกล่าวจะทาหน้าที่เก็บและรับ-ส่งข้อมูลการขับขี่และการใช้รถ เช่น การค้นหาและติดตามตาแหน่ง
รถยนต์ การเคลื่อนไหวของรถยนต์จากพฤติกรรมการขับขี่ การกาหนดพื้นที่การใช้รถ การประมวล
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คะแนนการขับขี่ปลอดภัยและรวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุ
เช่น การแจ้งตาแหน่งของรถยนต์เมื่อประสบอุบัติเหตุได้
บริษั ท ฯ เห็นความส าคั ญของสิทธิประโยชน์ ก ารให้บริก ารด้วยนวัตกรรมดังกล่าว จึงน า
เทคโนโลยี BKI Telematics มาประยุกต์ให้เข้ากับพฤติกรรมการขับขี่ และการใช้รถของคนไทย โดยมี
จุดมุ่งหมายหลักเพื่อสนับสนุนพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีที่จะก่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
และลดความสู ญเสีย และความเสี ย หายที่จ ะเกิ ด จากอุบั ติเ หตุ ซึ่ง จะเป็ น ผลดีต่ อภาพรวมของสัง คม
ตลอดจนเพื่อให้บริษัทฯ ได้ให้บริการและติดต่อกับลูกค้ าได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นผ่านทางแอพพลิเคชั่น
ซึ่งจะทาหน้าที่ในการสื่อสารการใช้รถระหว่างคนในครอบครัว รวมถึงกลุ่มธรุกิจที่ต้องมีการขนส่ง หรือ
ธุรกิจรับบริการการขนส่ง โดยข้อมูลดังกล่าวจะแสดงผลคะแนนการขับขี่และพฤติกรรมการขับขี่ที่จะ
สะท้อนถึงระดับของการขับขี่ปลอดภัยว่าอยู่ในระดับมาตรฐานหรือไม่ เพื่อการปรับปรุงและส่งเสริมให้
เกิดการขับขี่ปลอดภัยอย่างเป็นระบบต่อไป
ระบบกำรทำงำน BKI Telematics

การเก็บข้อมูลการขับขี่

ประมวลผลการขับขี่

แสดงผล

กำรเก็บข้ อมูลกำรขับขี่
ข้ อมู ล การขั บ ขี่ จะถูก เก็ บ จากตั วอุ ปกรณ์ Telematics ซึ่ง มี 2 รุ่ น ได้แ ก่ OBD (On-Board
Diagnostics) และBattery ที่ติดตั้งกับรถยนต์และส่งข้อมูลการขับขี่ผ่านระบบโทรศัพท์ 2G ไปยัง Cloud
Server เพื่อประมวลผลต่อไป
กำรประมวลผลกำรขับขี่
กรุงเทพประกันภัยได้พัฒนาสูตรการคานวณคะแนนโดยอาศัยหลักการทางด้านคณิตศาสตร์
ประกันภัย เพื่อให้ผลคะแนนมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการขับขี่ของคนไทย โดยข้อมูลที่นามา
ประมวลผลคะแนนได้แก่ Stat และ Style
- Stat ได้แก่ จานวนระยะทาง เดินทางช่วงเวลากลางคืน เดินทางช่วงเวลาเร่งด่วน
- Style ได้แก่ การเบรกกะทันหัน การหักเลี้ยวกะทันหัน การเพิ่มอัตราเร่งกะทันหัน
กำรแสดงผลบน Mobile Application
BKI Telematics Application จะรับข้อมูลจาก Cloud Sever ที่ได้ประมวลผลแล้วนามาแสดงให้
ลูกค้าผู้ใช้งานได้ทราบ ดังนี้
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- Location ได้แก่ การดูตาแหน่งปัจจุบันของรถยนต์
- Notifications ได้แก่ การแจ้งเตือนพฤติกรรมการขับขี่ที่เสี่ยง ได้แก่ เบรกกะทันหัน หักเลี้ยว
กะทั น หั น เร่ ง เครื่ อ งกะทั น หั น พร้ อ มแสดง วั น ที่ เวลา และต าแหน่ ง ที่ เ กิ ด พฤติ ก รรม
ดังกล่าว
- Logbook ได้แก่ การบันทึกเส้นทางการเดินทาง (ย้อนหลังได้ 6 เดือน)
- Score ได้แก่ คะแนนการขับขี่ เพื่อพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น
- Out of Area Alert การตั้งค่าแจ้งเตือนออกนอกพื้นที่ ลูกค้าสามารถตั้งค่าให้แจ้งเตือนผ่าน
SMS ได้เมื่อขับขี่ออกนอกพื้นที่ จังหวัด, ภาค หรือออกนอกอาณาเขตประเทศไทย
 กรมธรรม์ ประกันภัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy)
กรุงเทพประกันภัยได้มีการริเริ่มจัดทา e-Policy โดยการส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยในรูปแบบ
ซอฟต์ไฟล์ให้แก่ลูกค้าทางอีเมล แทนการจัดส่งชุดกระดาษเอกสารตามปกติ โดยในระยะแรกจะเริ่มจาก
กรมธรรม์ ป ระกั นภัย รถยนต์ทุ ก ประเภท ทั้งประกันภัย ภาคสมัครใจและประกั นภัย พ.ร.บ. รวมทั้ง
ประกันภัยอัคคีภัย เพื่อให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับลูกค้าที่ต้องการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยหรือ
ทาประกันภัยใหม่
โดย e-Policy ดังกล่าวจะช่วยอานวยความสะดวกแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น หมดกังวลเรื่อง
ระยะเวลาการรอคอย ช่วยลดพื้นที่การจัดเก็บ และลดความเสี่ยงเอกสารสูญหาย อีกทั้งยังมีส่วนช่วย
รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมจากการลดการใช้กระดาษในการออกกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างมากอีกด้วย
โดยลูก ค้าสามารถจัดเก็บ กรมธรรม์ใ นรูปแบบ e-Policy ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงหรือสาหรับแจ้งเคลม
สินไหมทดแทนได้ทันที ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับความคุ้มครองอย่างอุ่นใจจากกรุงเทพประกันภัย
 ขยำยช่ องทำงกำรรับประกันภัย
บริ ษั ท ฯ ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาฟั ง ก์ ชั่ น การขายกรมธรรม์ ป ระกั น รถยนต์ ภ าคบั ง คั บ ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือ ประกันภัย พ.ร.บ. บนแอพพลิเคชั่น BKI iCare เพื่อ
อานวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถซื้อประกันภัย พ.ร.บ. ได้ทุกที่ทุกเวลา และเมื่อทารายการซื้อพร้อม
กับชาระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านแอพพลิเคชั่นเรียบร้อยแล้ว ระบบจะดาเนินการจัดส่งเอกสารตาราง
กรมธรรม์ พ.ร.บ. เพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ลูกค้าทางอีเมลทันที นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถซื้อประกันภัย
พ.ร.บ. ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา 10,000 สาขาทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัย ณ จุดขาย ลูกค้าสามารถนากรมธรรม์ไปต่อทะเบียนรถยนต์ได้ทันที
ด้วยระบบการนาส่งข้อมูลจากบริษัทฯ ไปยังสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
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ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย (คปภ.) แบบ Realtime เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง การประกั น ภั ย ขั้ น พื้ น ฐานส าหรั บ
ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ พั ฒ นาระบบการต่ อ อายุ ก รมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ผ่ า นเว็ บ ไซต์
bangkokinsurance.com เพิ่มเติม จากเดิมเมื่อลูกค้าทารายการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยผ่านเว็บไซต์
ลูกค้าจะได้รับหลักฐานยืนยันการชาระเงิน ส่วนเอกสารกรมธรรม์ บริษัทฯ จะจัดส่งให้แก่ลูกค้าทาง
ไปรษณีย์ สาหรับในปัจจุบันเมื่อลูกค้าทารายการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและชาระเงินเรียบร้อยแล้ว
ลูกค้าจะได้รับหมายเลขกรมธรรม์ใหม่สาหรับปีต่ออายุและเอกสารหน้าตารางกรมธรรม์ใหม่ในรูปแบบ
ซอฟต์ไฟล์ หรือ e-Policy ทันที
 ประกันภัยรถยนต์ Used Car Special
กรุงเทพประกันภัย ออกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 รับประกันภัยรถยนต์อายุ 7-12
ปี ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งกรณีรถชน รถหาย ไฟไหม้ น้าท่วม ก่อการร้าย การชนทั้งแบบมี
คู่กรณี และไม่มีคู่กรณี รวมถึงการรับผิดต่อบุ คคลที่สาม พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงทั่ว
ประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 แผนประกันภัย ดังนี้
- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 Used Car Special G 3-4 รับประกันภัยรถยนต์ Honda Civic,
Honda CR-V, Mitsubishi Lancer, Nissan Cefiro, Toyota Altis ตั้งแต่อายุ 7-12 ปี ทุนประกันภัย 100,000
– 290,000 บาท เบี้ยประกั นภัย เท่า กันที่ 16,500 บาท ทุนประกันภัย 300,000 - 390,000 บาท เบี้ย
ประกันภัยเท่ากันที่ 17,000 บาท และทุนประกันภัย 400,000 – 500,000 บาท เบี้ยประกันภัยเท่ากันที่
17,500 บาท พร้อมมั่นใจได้ในคุณภาพการซ่อมของศูนย์ซ่อมมาตรฐานกรุงเทพประกันภัย
- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 Used Car Special G 5 รับประกันภัยรถยนต์ Honda City, Honda
Jazz, Nissan Sunny, Nissan Tiida, Toyota Soluna Vios, Toyota Yaris ตั้งแต่อายุ 7-12 ปี ทุนประกันภัย
100,000 – 190,000 บาท เบี้ยประกันภัยเท่ากันที่ 15,500 บาท ทุนประกันภัย 200,000 – 290,000 บาท เบี้ย
ประกันภัยเท่ากันที่ 16,000 บาท และทุนประกันภัย 300,000 - 400,000 บาท เบี้ยประกันภั ยเท่ากันที่
16,500 บาท พร้อมมั่นใจได้ในคุณภาพการซ่อมของศูนย์ซ่อมมาตรฐานกรุงเทพประกันภัย
 ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2+
ประกั น ภั ย รถยนต์ ที่ ใ ห้ ค วามคุ้ ม ครองแก่ ตั ว รถเฉพาะที่ มี คู่ ก รณี เ ป็ น ยานพาหนะทางบก
ครอบคลุมถึงรถหาย ไฟไหม้ ภัยก่อการร้ายและภัยธรรมชาติ รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลที่สาม พร้อม
บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ และมีจุดเด่นคือ ลูกค้าไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วน
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แรกเมื่ อเป็นฝ่ายผิด เหมาะส าหรั บ รถที่ทาทุนประกั นภัย ไม่เกิน 700,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 แผน
ประกันภัย ดังนี้
- ประกันภัยรถยนต์ First Care 2+ Special ทวีคูณ รับประกันภัยรถยนต์อายุไม่เกิน 15 ปี ด้วยทุน
ประกันภัยตั้งแต่ 100,000 – 700,000 บาท คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท/คน
และทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/ครั้ง เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 8,999 บาท พร้อมมั่นใจได้ในคุณภาพการซ่อม
ของศูนย์ซ่อมมาตรฐานกรุงเทพประกันภัย
- ประกันภัยรถยนต์ First Care 2+ Special สุดคุ้ม รับประกันภัยรถยนต์อายุไม่เกิน 15 ปี ด้วยทุน
ประกันภัยตั้งแต่ 100,000 – 700,000 บาท คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตบุคคลภายนอก 500,000 บาท/คน
และทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/ครั้ง เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 7,900 บาท พร้อมมั่นใจได้ในคุณภาพการซ่อม
ของศูนย์ซ่อมมาตรฐานกรุงเทพประกันภัย
 กำรประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยอันเกิดจำกกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 ตำมกฎหมำยว่ ำ
ด้ วยกำรควบคุมนำ้ มันเชื้อเพลิง
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงเป็นการประกันภัยสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจน้ามันเชื้อเพลิง ก๊าซปิโตเลียม
เหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยมีความรับ
ผิดตามกฎหมายที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากอัคคีภัย หรือการระเบิดจาก
การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 โดยให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียหรือเสียหายดังต่อไปนี้
1. การเสียชีวิต หรือความบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือความเจ็บป่วย
ของผู้ได้รับความเสียหาย รวมกันไม่เกินคนละ 200,000 บาท
2. ความเสีย หายต่อทรัพย์ สินของผู้ได้รับความเสีย หาย ชดใช้ตามจริงแต่ไม่เกิ นจานวนเงิน
ตามที่กฎหมายกาหนด
 แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Happy PA
แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Happy PA รับประกันภัยสาหรับผู้ที่มีสัญชาติไทย หรือ
ชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้อ งตามกฎหมาย อายุตั้งแต่อายุ 16-60 ปี และ
สามารถต่ออายุกรมธรรม์ ได้จนถึงอายุ 65 ปี ให้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสีย
อวัย วะ หรือสายตา ทุพ พลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ครอบคลุมถึงการถูก
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ฆาตกรรม หรือถูกลอบทาร้ายร่างกาย พร้อมขยายความคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
รวมถึงค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ แบ่งออกเป็น
2 แบบ ได้แก่ แบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล และแบบมีค่ารักษาพยาบาล โดยมีทุนประกันภัยตั้งแต่ 500,000
บาทถึง 3,000,000 บาท เบี้ยประกันภัยสาหรับแบบไม่ มีค่ารักษาพยาบาล เริ่นต้นที่ 770 บาท สูงสุดที่
4,630 บาท และเบี้ยประกันภัยสาหรับแบบมีค่ารักษาพยาบาล เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 2,500 บาท สูงสุดที่
10,600 บาท
 กำรบริหำรจัดกำรเคลมสิ นไหมทดแทน
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาใช้ในการจัดการด้านสินไหม
ทดแทนเพื่ออานวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการลูกค้าในสถานการณ์ที่ขับขันได้อย่างทันท่วงที
และรองรับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบัน และยังได้ให้ความสาคัญกับการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
ตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยยึดถือแนวคิด
“ใจเขา ใจเรา” ที่ปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับยึดมั่นในการปฏิบัติงานเสมอมา
- E-Surveyor (Electronic Surveyor)
เป็นการนาสมาร์ทโฟนที่ทันสมัยมาให้บริการด้านเคลมสินไหมทดแทนรถยนต์ โดยการเชื่อมต่อ
ระหว่างพนักงานสารวจอุบัติเหตุที่อยู่ ณ จุดเกิดเหตุกับระบบการบริการสินไหมทดแทนรถยนต์ของ
บริษัทฯ ซึ่งทาให้ทราบตาแหน่งการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ของลูกค้า และสามารถบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
อัตโนมัติ พร้อมเรียกพิมพ์ใบแจ้งความเสียหาย (Claim Slip) ให้ลูกค้านารถยนต์เข้าอู่ซ่อมได้ทันที
- i-Claim
เป็นการบริการสินไหมทดแทนรถยนต์ออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถดาเนินการผ่านเว็บไซต์
bangkokinsurance.com หรือทางสมาร์ทโฟนผ่านแอพพลิเคชั่น BKI iCare ซึ่งได้มีการพัฒนาขั้นตอน
การเคลมสินไหมทดแทนให้มีความสะดวกไม่ยุ่งยาก และเมื่อลูกค้าทารายการเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะ
ยืนยันโดยการส่ง SMS และ/หรืออีเมลให้ลูกค้าทราบทันที
- Locate Me
เป็นฟังก์ชั่นใหม่ในแอพพลิเคชั่น BKI iCare ที่ได้พัฒนาเพิ่มเติมเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ใช้สมาร์ท
โฟน ด้วยเห็นว่าในช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ลูกค้าจาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือและการดูแล
จากบริษัทฯ อย่างรวดเร็วที่สุด โดยลูกค้าสามารถแจ้งเคลมเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้ เพียงกด Locate Me พร้อม
ใส่เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า ระบบจะแจ้งเหตุด่วนมาที่ Wall Board ของศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุบริษัทฯซึ่ง
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เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุจะทราบข้อมูลลูกค้าและตาแหน่งจุดเกิดเหตุทันที สามารถติดต่อไปยังลูกค้าเพื่อ
รับแจ้งเหตุและให้บริการยังจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
- Teleclaim
เป็นการให้บริการรับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์แก่ลูกค้าทางโทรศัพท์

โดยในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุ

และไม่มีคู่กรณี เพียงโทรศัพท์แจ้งเหตุมาที่หมายเลข 1620 ลูกค้าสามารถนารถเข้าอู่ซ่อมรถได้ทันที ไม่
ต้องรอพนักงานสารวจอุบัติเหตุไปยังที่เกิดเหตุ
- Smart Claim
เป็นการอานวยความสะดวกรวดเร็วให้แก่ลูกค้าในการเคลมสินไหมทดแทนรถยนต์ โดยลูกค้า
สามารถทา Smart Claim ได้ด้วยตนเองผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยขั้นตอนง่ายๆ พร้อมรับใบเคลมรถยนต์ผ่าน
ทางสมาร์ทโฟนได้ทันที โดยกรณีที่รถยนต์ของลูกค้าเกิดอุบัติเหตุที่มีความเสียหายไม่เกิน 6 ชิ้น และไม่มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมทั้งสามารถระบุได้ว่าเป็นฝ่ายถูกหรือผิด โดยจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม เพียง
โทรศัพท์แจ้งอุบัติเหตุมาที่หมายเลข 1620 เจ้าหน้าที่จะสอบถามถึงความสะดวกในการทา Smart Claim ที่
มี 2 ช่องทาง คือ การใช้แอพพลิเคชั่น Line หรือการส่งลิงก์อีเมลของบริษัทฯ ไปยังกล่องข้อความบน
โทรศัพท์มือถือของลูกค้า

โดยลูกค้าสามารถส่งข้อมูลและรูปภาพความเสียหายกลับมาทางช่องทาง

ดังกล่าว หลังจากนั้นจ้าหน้าที่จะส่งใบเคลมรถยนต์ตอบกลับมาทางช่องทางที่ลูกค้าสะดวก
ควำมรับผิดชอบต่ อลูกค้ ำและคู่ค้ำ
- การเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ ได้เปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และความเคลื่อนไหวต่างๆ ผ่านช่องทางการ
สื่อสาร ได้แก่ วารสาร BKI News, E-mail, รายงานประจาปี, เว็บไซต์ bangkokinsurance.com และ
Facebook กรุงเทพประกันภัย เพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องและ
ตลอดเวลา อาทิ ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน ผลิตภัณฑ์ใหม่ สิทธิประโยชน์ และกิจกรรมต่างๆ
สาหรับลูกค้าใหม่ที่สนใจทาประกันภัยยังสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดของกรมธรรม์
ประกันภัยประเภทต่างๆ หรือการตรวจสอบเบี้ยประกัน ภัยเพื่อการพิจารณารายละเอียดความคุ้มครอง
ก่อนตัดสินใจทาประกันภัยได้ทันทีอีกด้วย
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- การเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานศูนย์ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ในการทาหน้าที่รับเรื่อง
ร้ อ งเรี ย น รวมถึ ง รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจากลู ก ค้ า และคู่ ค้ า ภายใต้ ก ารบริ ห ารตาม
มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 โดยสามารถรับเรื่องร้องเรียนได้ทุกช่องทาง และจะมีการจัดทารายงาน
การร้องเรียนจากลูกค้า (External Customer Complain Report) แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
รวมทั้งศูนย์ควบคุมคุณภาพยังทาหน้าที่โทรศัพท์ติดตามและสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากที่
ได้รับบริการจากกรุงเทพประกันภัย เพื่อนาข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงคุณภาพ พร้อมกับพัฒนา
กระบวนการทางานและการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้า
ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
- การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลบัตรเครดิต
เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตในการชาระค่าเบี้ยประกันภัย บริษัทฯ
จึงได้ดาเนินมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลบัตรเครดิต ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาข้อมูล
บัตรเครดิต PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) ที่กาหนดโดยกลุ่มบริษัทผู้
ให้บริการบัตรเครดิตรายใหญ่ของโลก เช่น Visa, Mastercard, JCB ซึ่งภายใต้มาตรฐานนี้ บริษัทฯ จะต้อง
ดาเนิ น มาตรการต่ า ง ๆ เพื่ อเป็ นหลัก ประกั นว่ า ข้อ มู ล บั ต รเครดิ ต ของลู ก ค้า จะถู ก เก็ บ รัก ษาไว้ อย่ า ง
เคร่งครัด ปลอดภัย และจะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เช่น
กาหนดระดับสิทธิของพนักงานในการเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิต การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของ
พนักงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลบัตรเครดิต การจัดเตรียมพื้นที่ห วงห้ามเพื่อเก็บรักษาเอกสารที่มีข้อมูล
บัตรเครดิต ตลอดจนการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันการจารกรรมข้อมูลทางระบบ
คอมพิวเตอร์ (Cyber Attack) โดยมาตรการต่างๆ เหล่านี้จะครอบคลุมในทุกช่องทางที่ลูกค้าใช้บัตรเครดิต
ชาระเงิน ไม่ว่าจะเป็นการชาระเบี้ยประกั นภัยที่เคาน์เตอร์ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ เคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงเทพ หรือชาระผ่านทางอินเทอร์เน็ต
กำรจัดกำรด้ ำนพลังงำน สิ่ งแวดล้อมและอำชีวอนำมัย
บริษั ท ฯ ให้ค วามส าคั ญในเรื่องการการจั ดการสิ่ งแวดล้อ มเป็นอย่ างยิ่ งเพื่ อให้มั่นใจว่าการ
ปฏิบัติงานภายใต้ระบบบริ หารจัดการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคม ชุมชน รวมทั้ง
ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า อีกทั้งยังตระหนักถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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ของพนักงานในองค์กร จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้อง
ตามหลักการและข้อกาหนดตามกฎหมาย ดังนี้
1. กำรจัดกำรด้ ำนพลังงำน
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารการจัดการด้านพลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่ง ยื น จึงได้ก าหนดนโยบายอนุรัก ษ์พ ลังงานเพื่ อใช้เป็นแนวทางในการจัดการด้านพลังงาน และจัด
กิ จ กรรมลดการใช้ พ ลั ง งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายกระทรวงพลั ง งานปี 2555 โดยมุ่ ง เน้ น ที่ ก าร
บารุงรักษาเครื่องจักรให้ทางานได้เต็มประสิทธิภาพเพื่อการประหยัดพลังงานและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ตรวจสอบควบคุมการใช้พลังงาน
คณะทางานด้านการจัดการพลังงาน มีการดาเนินการและประสานงานการทางานตามนโยบายให้
บรรลุผลสาเร็จโดยได้จัดกิจกรรมและรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน ให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ต่างๆให้กับ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557-2558 บริษัทได้มีโครงการเปลี่ยนการใช้หลอดไฟแสงสว่างจาก
หลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED ที่บริเวณอาคารจอดรถและไฟหลืบทางเดินส่วนกลาง สามารถลด
การใช้พลังงานลงได้ 3,198 kw/week คิดเป็นร้อยละ 57 และเปลี่ยนหอระบายความร้อนใหม่ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดพลังงานให้ระบบปรับอากาศสานักงาน โดยสามารถลดการใช้พลังงานส่ วนการ
ระบายความร้อนลงได้ร้อยละ 15 ซึ่งเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน
2. กำรจัดกำรด้ ำนอำชีวอนำมัยและสิ่ งแวดล้อม
การบริหารจัดการเรื่องน้าและคุณภาพน้า บริษัทฯ มีการใช้เทคโนโลยีโอโซนรักษาคุณภาพน้า
ในการกักเก็บ และเพิ่มคุณภาพน้าดื่ม โดยติดตั้งเครื่องกรองน้าดื่มอย่างเพียงพอ และมีการบารุงรักษา
เปลี่ยนอุปกรณ์การกรองอย่างสม่าเสมอ พร้อมตรวจสอบคุณภาพน้าอุปโภคบริโภค ตามมาตราฐานการ
ประปานครหลวงตามรอบการตรวจอย่างเคร่งครัด และมีการตรวจสอบปริมาณการใช้น้าเป็นประจาวัน
เพื่อควบคุมปริมาณการใช้ทรัพยากรน้าให้เหมาะสมและไม่สูญเปล่า การตรวจสอบคุณภาพอากาศภายใน
สานักงานปีละ 2 ครั้ง ให้มีค่ามาตรฐานกรมสาธารณสุขและป้องกันโรค ทั้งนี้เพื่อสามารถป้องกันและ
แก้ไขกรณีมีความเสี่ยงเกิดขึ้น
ด้า นการรั ก ษาสิ่ง แวดล้ อม มี ก ารตรวจสอบระบบบาบั ดน้าเสีย และคุณ ภาพน้าเสีย ให้มีค่ า
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มก่ อ นปล่อ ยออกท่ อระบายน้ า
สาธารณะ พร้อมทั้งส่งรายงานประจาเดือนต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดการระบบบาบัด
น้าเสีย เพื่อให้การบาบัดน้าเสียอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดเวลา
3. กำรบริหำรจัดกำรด้ ำนคุณภำพอำกำศ
บริษัทฯ ได้ทาการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสานักงานเป็นประจาปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่า
สภาพอากาศภายในสานักงานอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกาหนด นอกจากนี้ยังได้ทาการเลือกใช้อุปกรณ์
สานักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมเช่น เลือกใช้เครื่องถ่ายเอกสาร และ เครื่อง Multifunction ที่ลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ และฉีดยาฆ่าเชื้อโรคในอากาศต่างๆเป็นประจา เป็นต้น
รวมทั้ง เจ้า หน้า ที่ยั ง ได้ฝึก อบรมเกี่ ยวกั บการจัดการระบบคุณภาพอากาศ เพื่ อให้คุณภาพอากาศใน
สานักงานเป็นไปตามมาตรฐาน
4. กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย
บริษัทฯ ได้เห็นการจัดการ 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) เป็นสาคัญ
จึงได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ 5ส อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี เพื่อเสริมสร้างสุขลักษณะและการใช้
ทรัพยากรสานักงานให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดปริมาณขยะจากสานักงาน ซึ่งส่งผล
กระทบต่อมลภาวะและบรรยากาศในสถานที่ทางาน อีกทั้ง ยังได้จัดหาถังขยะเพื่อดาเนินการแยกขยะตาม
ประเภทต่างๆ ก่อนทิ้ง ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะเปียก เช่น อาหาร เครื่องดื่ม เพื่อสามารถนา
ขยะหรือวัสดุที่ยังสามารถใช้งานได้นากลับไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ต่อไป รวมทั้งยังมีการขายวัสดุที่ recycle
ได้ให้แก่ผู้รับซื้ออีกด้วย โดยในปี 2558 หลังจากได้มีการทา 5ส อย่างต่อเนื่อง จึงมีปริมาณขยะ recycle ที่
ขายให้แก่ผู้ซื้อมีน้าหนักรวม 27,900 กิโลกรัม คิดเป็นเงินที่กลับมายังบริษัทฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 83,700 บาท
5. กำรบริหำรจัดกำรด้ ำนกำรป้องกันเหตุ
นอกจากการจัดการด้า นสิ่ง แวดล้อมแล้ว บริษั ทฯ ยั งเห็นความส าคัญถึงความปลอดภัย ของ
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้ใช้บริการภายในอาคารเป็นสาคัญ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมภายใต้การ
ดูแลของบริษัทฯ มีความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องคอยกากับและดูแลกิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน ดังนี้
5.1 จัดทาแผนการบารุงรักษา/ตรวจสอบเครื่องจักรระบบไฟฟ้า ระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม้ ระบบ
ดับเพลิง และระบบอื่นๆอย่างเคร่งครัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกั นเหตุภายใน
อาคาร
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5.2 จัดตั้งทีมกู้ภัยฉุกเฉิน (ERT) โดยผ่านการฝึกอบรมให้มีความพร้อมในการระงับเหตุเบื้องต้น
และสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้
5.3 จัดอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านการดับเพลิงขั้นต้นให้แก่พนักงานทั่วไป
5.4 จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5.5 ตรวจสอบความปลอดภัยในอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเป็นประจาทุกปี
5.6 ฝึกอบรมการป้องกันตนเองจากไฟไหม้และแผ่นดินไหว
กำรร่ วมพัฒนำชุ มชน สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม
ด้วยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหน้าที่สาคัญประการหนึ่งที่พึง
กระทาควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
เติบ โตไปพร้อมกั นอย่ า งสมดุล และยั่ ง ยื น บริษั ทฯ จึงได้ปลูก ฝังสร้างจิตส านึก ที่ดีแก่ ผู้บริหารและ
พนัก งานให้เกิ ความร่วมแรงร่วมใจของการเป็นจิตอาสาที่มีวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายเดีย วกั น
ภายใต้ ก ารส่ง เสริม และการสนับ สนุน ของบริษั ท ฯ เพื่ อ ให้พ นัก งานด าเนินชี วิตและปฏิบัติง านโดย
คานึงถึง “ใจเขา ใจเรา” รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มาตรฐานด้านธุรกิจอย่างเข้มข้น โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ เพื่อรักษาความเป็น “บริษัทพลเมือง” (Corporate Citizenship) ที่ดีพร้อมของสังคมต่อไป
และเรายังเชื่อมั่นว่าการดาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ลูกค้า คู่ ค้า ผู้ถือหุ้น คู่แข่ง
พนักงาน และคนในสังคม นั้น เป็นพื้นฐานสาคัญที่จะนาพาให้องค์กรและธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนตลอดไป
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการดาเนินกิจกรรมเพื่อให้การสนับสนุ นด้านการศึกษา สาธารณสุข
บรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
ด้ ำนกำรศึกษำ
สมทบทุนมูลนิธิต่ำงๆ ในพระบรมรำชู ปถัมภ์
- บริษัทฯ ทู ลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุ ศลสมทบทุน “บริษัท กรุงเทพประกันภัย
จากัด (มหาชน)” ในมูลนิธิอานันทมหิดล เพื่อเป็นทุนเล่าเรียนหลวงสาหรับนักเรียนที่เรียนดีไปศึกษาต่อ
ยังต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2525 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2558 ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 3 ล้านบาท
- บริษัทฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุ นมูลนิธิชัยพัฒนา ตั้งแต่ปี 2525
จนถึงปัจจุบัน ปีละ 2 ล้านบาท
- บริษัทฯ สมทบทุนโครงการบัณฑิตคืนถิ่น เพื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ตั้งแต่ปี 2546
จนถึงปัจจุบัน ปีละ 1 ล้านบาท
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โครงกำรทุนกำรศึกษำกรุ งเทพประกันภัย ระดับอุดมศึกษำ
บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็น
ประจาทุกปี ตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2558 ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเป็นจานวน 130
ทุน รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น 5,721,465 บาท ซึ่งเป็นทุนสาหรับค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และจิตสาธารณะให้แก่นักเรียนทุน
โดยในปี 2558 ได้จัดกิจกรรมสาหรับนักเรียนทุน ดังนี้
- ค่ายอาสาพัฒนาชนบท โดยพนักงานจิตอาสากรุงเทพประกันภัยและนักเรียนทุ นมูลนิธิ
กรุงเทพประกันภัยจานวน 74 คน ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์รอบอาคารเรียน ทาสีรั้วโรงเรียน อาคารโรง
อาหาร ทาสวนหย่อม ณ โรงเรียนร่มเกล้า อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
- จัดค่ายธรรมะให้แก่นักเรียนทุน รุ่นที่ 19 - 22 จานวน 46 คน ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร
โดยมีการฝึกปฏิบัติธรรม ฟังธรรม และช่วยเหลือทางานวัด
โครงกำรส่ งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน
บริษัทฯ ได้สนับสนุนตารา หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และพัฒนาห้องสมุ ดให้แก่โรงเรียนใน
โครงการส่งเสริมการอ่าน จานวน 102 โรงเรียนใน จ.สกลนคร และ จ.มุกดาหาร และจัดกิจกรรมศึกษาดู
งานโรงเรียนต้นแบบรักการอ่าน ณ โรงเรียนวัดทุ่งสว่างและโรงเรียนเสนานุเคราะห์ จ.นครราชสีมา ซึ่ง
บริษัทฯ ได้สนับสนุนโครงการฯ มาตั้งแต่ปี 2540 - ปัจจุบัน
ด้ ำนสำธำรณสุ ข
โครงกำรหน่ วยแพทย์เคลือ่ นที่
บริษัทฯ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ โดยนาพนักงาน แพทย์ และพยาบาลดาเนินโครงการ
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เป็นประจาทุกปีมาตั้งแต่ปี 2531 จวบถึงปัจจุบัน โดยมีเจตนารมณ์เพื่อช่วย
บรรเทาความเจ็บป่วยของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง
ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้น โดยในแต่ละครั้งใช้งบประมาณ 3 – 3.5 ล้านบาท
สาหรับในปี 2558 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ได้ออกให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้เจ็บป่วยในพื้นที่ ณ
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบนธนากโร อ.ภูพาน จ.สกลนคร และวัดสวนป่าริมธาร จ.มุกดาหาร โดย
ผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จาเป็น โดยมีชาวบ้ านมารอรับ
การรักษาจานวนกว่า 4,000 คน
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โครงกำรนำ้ ดื่มสะอำดเพือ่ น้ อง
บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย จัดโครงการน้าดื่มสะอาดเพื่อน้อง ด้วยการเข้าไปติดตั้ง
ระบบเครื่องกรองน้าให้แก่โรงเรียนต่างๆ ที่มีน้าดื่มยังไม่ถูกสุขอนามัยซึ่งทาให้เกิดโรคทางเดินอาหาร
และมีหินปูนสะสมโดยจะดาเนินการติดตั้งให้แก่โรงเรียนในจังหวัดที่บริษัทฯ มีสาขาตั้งอยู่ เพื่อให้
สามารถติดตามดูแลได้อย่างทั่วถึง โดยดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 - 2558 ได้ทาการติดตั้งเครื่องกรองน้า
ให้แก่โรงเรียนไปแล้วจานวน 57 โรงเรียน ใช้งบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น 2.33 ล้านบาท และจะดาเนินการ
ติดตั้งให้ครบ 70 โรงเรียน ภายในปี 2559 - 2560
โครงกำรห้ องนำ้ สะอำด
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะยกระดับมาตรฐานความสะอาดของห้องน้าของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล
ให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างค่านิยมและกระตุ้นให้นักเรียนและเยาวชนมีพฤติกรรมการใช้ห้องน้าอย่างถูกวิธี
โดยเน้นพัฒนาด้านความสะอาด ความเพียงพอ และความปลอดภัยเพื่อสุขอนามัยที่ดี บริษัทฯ จึ งได้จัด
โครงการห้องน้าสะอาดเพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ด้วยการจัดสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซม
ห้องของโรงเรียน โดยที่ผ่านมาได้ดาเนินการจัดสร้ างห้องน้าให้แก่โรงเรียนไปแล้ว 16 โรงเรียน และตั้ง
เป้าจะดาเนินการสร้างห้องน้ารวมจานวน 70 โรงเรียน ภายในปี 2560
สนับสนุนมูลนิธิศูนย์ สิรินธร
บริษัทฯ สนับสนุนมู ลนิธิศูนย์ สิรินธรเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ แห่งชาติ โดยได้
บริจาคเงินจานวน 1 ล้านบาท และอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือความพิการและขาเทียม พร้อมนาพนักงานจิต
อาสากรุงเทพประกันภัยกว่า 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมให้ความช่ วยเหลือในด้านต่างๆ ได้แก่ เข็นรถเข็น
หรือช่วยพยุงไปยังจุดบริการต่างๆ ช่วยเหลือขณะทดลองใช้ขาเทียม ช่วยใส่ถุงน่อง ทาความสะอาดเบ้า/
ขาเทียม และติดชื่อ ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
สนับสนุนมูลนิธิสำยธำรแห่ งควำมหวัง
บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง (Wishing Well Foundation) มาตั้งแต่ปี
2554 ซึ่งส่งต่อความช่วยเหลือและสนับสนุนโรงพยาบาลจานวน 17 แห่ง ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็น
โรคมะเร็งรักษายาก โดยในแต่ละปี พนักงานจิตอาสากรุงเทพประกันภัยและมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยจะ
จัดกิจกรรมให้แก่ผู้ป่วยเด็กได้ไปทัศนศึกษา สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ตามที่เด็กๆ ต้องการ
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บริจำคโลหิตให้ แก่ ศูนย์ บริกำรโลหิต สภำกำชำดไทย
ตั้งแต่ปี 2531 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
เป็นประจาทุกปี ในโอกาสครบรอบการดาเนิน งานของบริษัทฯ โดยในแต่ละปีจะมีผู้บริจาคโลหิ ต
ประมาณ 200 คน
ด้ ำนกำรพัฒนำชุ มชนและสิ่ งแวดล้ อม
โครงกำรสร้ ำงเสริมคุณธรรมอำชี วศึกษำสู่ กจิ กรรมสำธำรณะ
เป็ น โครงการที่ บ ริ ษั ท ฯ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย นอาชี ว ะ ของสถาบั น อาชี ว ศึ ก ษา
ในต่างจังหวัด โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่มีสาขาของบริษัทฯ ดูและอยู่ โดยการสร้างสรรค์และจัดกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะต่างๆ ทั้งวัด โรงเรียน และชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
เด็ ก นั ก เรี ย นอาชี ว ะมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จิ ต สาธารณะ และมี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมและ
สิ่ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง ในปี 2558 มี ส ถาบั น อาชี ว ศึ ก ษาที่ เ ข้ าร่ ว มโครงการ จ านวน 6 แห่ ง ได้ แ ก่ วิ ท ยาลั ย
อาชี วศึก ษาสุรินทร์ วิทยาลัย เทคนิค อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคพิษ ณุโลก วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี โดยสถาบันอาชีวศึกษาแต่ละแห่งได้
ดาเนินกิจกรรม ดังนี้
สถำบัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุรินทร์

วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี

วิทยาลัยเทคนิค
พิษณุโลก

โครงกำร
โครงการ กรุงเทพประกันภัย...ใส่ใจสังคม สร้างค่านิยมจิตสาธารณะ
อาชีวศึกษาสุรินทร์
1. ปลูกป่า ปรับปรุงสภาพแวดล้อม แยกขยะ Green College
2. พัฒนาอาชีพแม่บ้าน โดยจัดสอนอาชีพระยะสั้น จานวน 5 หลักสูตร
3. จัดแหล่งเรียนรู้ และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประกันภัยในวิถีชีวิตชุมชน
โครงการพัฒนาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม ต.กาเกา อ.น้าขุ่น
จ.อุบลราชธานี
1. สร้างระบบน้าดื่มน้าใช้
2. สร้างโรงเรือนเลี้ยงหมู 1 หลัง
3. สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ 1 หลัง
โครงการปรับปรุงห้องเรียน และภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านกลาง
1. ปูกระเบื้องพื้นห้องเรียน และบริเวณทางเดินหน้าห้องเรียน รวม 360 เมตร
2. กั้นผนังห้องเรียน พร้อมทาสี
3. ปรับพื้นที่ห้องอาคารเรียน และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 288 ตารางเมตร
หน้า 121

56-1-58
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร โครงการปรับปรุงห้องน้านักเรียน นักศึกษา จัดระบบน้าดื่มภายในวิทยาลัย และ
ทาสนามเด็กเล่น ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง
1. ปรับปรุงห้องน้า จานวน 5 จุด
2. จุดบริการน้าดืม่ จานวน 4 จุด
3. ติดตั้งระบบเครื่องกรองน้าโรงอาหาร 2 จุด
4. จัดทาสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านสามเสียม
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โครงการพลังเยาวชนวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีร่วมใจ ช่วยเหลือ พัฒนา แก้ปัญหา
ชุมชน
- ทาฝายน้าล้น
1. เขตอาเภอสวนผึ้ง จานวน 2 ฝาย
2. เขตอาเภอจอมบึง จานวน 2 ฝาย
วิทยาลัยเกษตรและ

โครงการสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

เทคโนโลยีสิงห์บุรี

โดยการสร้างแปลงตัวอย่างเกษตร ผสมผสานปลอดสารพิษตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงกำร Bhappy3
โครงการ Bhappy3 เป็นโครงการที่กรุงเทพประกันภัย โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ และกรุงเทพ
ประกันชีวิต ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของทั้ง 3 องค์กรได้มีส่วน
ร่วมทากิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อสร้างความสามัคคีและ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานขององค์กร
โดยในปี 2558 ได้จัดกิจกรรม “ร่วมแรง ร่วมใจ กับ Bhappy3 ครั้งที่ 8 ตอน ความสุข ปลูกได้ โดย
ร่วมกันเรียนรู้การปลูกข้าวและพืชผักที่ปลอดสารเคมี พร้อมมอบเงินสนับสนุนจานวน 201,500 บาท
ให้แก่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี สาหรับสร้างศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและเกษตรกรต่อไป ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
โครงกำรส่ งเสริมอำชีพหัตถกรรมชำวบ้ ำน
บริษัทฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบ้านจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่
ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน โดยฝึกอบรมชาวบ้านทางานสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก สานเสื่อกก ผ้าขาวม้า
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ทอมือสีธรรมชาติ พร้อมจัดหาผู้เชี่ยวชาญในการสอนและพัฒนาวิธีการผลิต จัดหาวัตถุดิบ และหาตลาด
รองรับสินค้า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเสริม ทามีรายได้เพิ่มขึ้น อันนาไปสู่การมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ใช้งบประมาณสนับสนุนโครงการเป็นจานวนเงินปีละ
กว่า 1 ล้านบาท
โครงกำร BKI No Foam
กรุ ง เทพประกั น ภั ย ตระหนั ก ถึ ง อั น ตรายของการใช้ โ ฟมบรรจุ อ าหารร้ อ นที่ มี สารก่ อ ให้ เ กิ ด
โรคมะเร็ ง และโรคอื่ น ๆ ตามมา ส่ ง ผลให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพของพนั ก งานและอั น ตรายต่ อ
สิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องของปริมาณขยะและการย่อยสลายของโฟมที่ใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายเป็น
เวลานาน ซึ่งก่ อให้เกิดมลพิษท าลายสภาพแวดล้อม โดยบริษั ทฯ ได้ร่วมกั บสมาคมสร้างสรรค์ไทย
(ตาวิเศษ) จัดกิจกรรม “BKI ร่วมใจ No Foam กับตาวิเศษ” เพื่อรณรงค์ให้พนักงานทั้งหมด และผู้เช่า
ภายในอาคารกรุงเทพประกันภัยเห็นถึงภยันตรายจากการใช้โฟม ด้วยการร่วมใจลดใช้โฟมเป็นภาชนะ
บรรจุอาหาร อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะ โดยบริษัทฯ ได้มีมอบกล่องบรรจุอาหารให้แก่พนักงานเพื่อ
นามาเป็นภาชนะใส่อาหารแทนการใช้โฟมอีกด้วย โดยหลังจากการรณรงค์การใช้โฟม ตั้งแต่เดือน
กันยายน - พฤศจิกายน 2558 รวม 3 เดือน ปริมาณขยะโฟมลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยลดลงถึง 79%
โครงกำรสำทรโมเดล
บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนการดาเนินงานในโครงการสาทรโมเดล เพื่อให้เป็นถนนต้นแบบในการ
แก้ปัญหาจราจรและปรับปรุงการเดินทางให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานและ
ประชาชนในพื้นที่ถนนสาทร อันเนื่องมาจากความเครียดจากปัญหารถติดและมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
โดยบริษัทฯ มีการร่วมดาเนินการ ดังนี้
• ประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้พนักงานใช้บริการ Park & Ride หรือจอดแล้วจร ในโครงการสาทร
โมเดล โดยการจอดรถไว้ในศูนย์การค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้วนั่ งรถสาธารณะหรือรถบัสที่โครงการ
จัดตั้งขึ้นเพื่อการรับส่งโดยเฉพาะในการมาทางาน หรือกรณีที่พนักงานจาเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนตัว อาจ
ใช้วิธี Car Pool คือ พนักงานที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน เดินทางมาด้วยรถคันเดียวกัน
• ร่วมสนับสนุนรถ School Bus ของโครงการฯ 1 คัน เพื่อการรับ-ส่งนักเรียนในเวลาเร่งด่วน
โดยพนักงานของบริษัทฯ สามารถใช้รถ School Bus เพื่อการเดินทางพบลูกค้า/คู่ค้าได้ในช่วง
เวลา 08.30 – 14.00 น.
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• การให้พนักงานเข้าทางานโดยใช้ระบบ Flexi Time โดยสามารถเลือกเวลาในการเข้าทางานได้ตาม
ความเหมาะสมกับการเดินทางของตนเอง เพื่อช่วยลดความแออัดของรถบนถนในช่วงเวลาเร่งด่วน โดย
แบ่งเป็นช่วงเวลา คือ 08.00 – 16.30 น. และ 08.30 – 17.00 น.
สนับสนุนมูลนิธิสถำบันรำชพฤกษ์
บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ มาตั้งแต่ปี 2529 จนถึงปัจจุบัน โดย
การมอบเงินสนับสนุนในกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ต้นไม้และการปลูกป่า รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ
พร้อมส่งพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ มาอย่างต่อเนื่อง
โครงกำร LOST AND FOUND ของหำยได้ คืน
บริษัทฯ สนับสนุนโครงการ “LOST AND FOUND ของหายได้คืน” ของสถานีวิทยุ สวพ.FM 91
เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสานึกให้ประชาชนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชน
ทาความดีและมีจิตอาสาในการเก็บของมีค่าต่างๆ ได้ แล้วส่งคืนเจ้าของ คิดถึงใจเขาใจเรา หากสิ่งของ
นั้นๆ ของเราหายไป ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพประกันภัยที่ส่งเสริมและมุ่งเน้นให้พนักงาน
ในองค์กรยึดมั่นการให้บริการด้วยแนวคิด “ใจเขา ใจเรา” ตลอดมา อีกทั้งบริษัทฯ ยังเห็นความสาคัญของ
โครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างกาลังใจและเห็นคุณค่าของคนดีในสังคม ซึ่งจะเป็นพลัง
ต่อยอดในการทาความดีให้ขยายวงกว้างไปยังผู้อื่นต่อๆ ไปอย่างไม่สิ้นสุด
ด้ ำนศำสนำและศิลปวัฒนธรรม
โครงกำรพัฒนำคุณภำพชี วติ เพือ่ ควำมสุ ขในกำรทำงำน
บริษัทฯ ได้ส่งเสริมพร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา
เพื่อสร้างความสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางานและการดาเนินชีวิตประจาวัน โดยในแต่ละปีจะ
จัดโครงการดังกล่าวขึ้นทุก 3 เดือน ณ สานักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง
จ.นครราชสีมา
โครงกำรสำรพันธรรมะ
ในปี 2558 บริษัทฯ สานต่อโครงการสารพันธรรมะ ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานเข้า
ร่วมศึกษาในหัวข้อเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่น่าสนใจ หลักธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์โดยละเอียด ในรูปแบบ
การสนทนาธรรมและนั่งสมาธิ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจาทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
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ทอดกฐินประจำปี
บริษัทฯ ได้จัดทาบุญทอดกฐินเป็นประจาทุกปี เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า ได้มีส่วนร่วม
ทานุบ ารุง พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ สืบไป โดยในปี 2558 ได้จัดทอดกฐิน ณ วัดวังเพิ่ม – พระภาวนา
(หลวงปู่แบน ธนากโร) จ. นครราชสีมา ซึ่งยอดเงินทาบุญกฐินรวมทั้งสิ้น 1,650,231.50 บาท
โครงกำรฟื้ นฟูแหล่ งโบรำณคดีบ้ำนพรหมทินใต้
บริษัทฯ ได้สนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างต่อเนื่องในโครงการศึกษาโบราณวัตถุ และการจัด
นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพรหมทินใต้ จ.ลพบุรี โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้บริจาคเงินให้วัด
พรหมทิ น ใต้ เ พื่ อ สร้ า งห้ อ งน้ า จ านวน 6 ห้ อ ง และสร้ า งถนน ความยาว 100 เมตร บริ เ วณทางเข้ า
พิพิธภัณฑ์พรหมทินใต้ ในการนี้ บริษัทฯ ได้นาพนักงานจิตอาสาเดินทางไปร่วมสร้างถนน ปลูกต้นไม้
และปรับภูมิทัศน์ด้วย
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดให้มีและรักษาไว้
ซึ่งระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งช่วยให้การดาเนินงานของบริษัทสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบร่วมประชุมด้วย ได้ทาการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ดังนี้
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม
2. คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและทาหน้าที่ในการกากับ
ดูแล (Oversight) และพัฒนาการดาเนินการด้านการควบคุมภายใน
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่งการ
และความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกากับ
ดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ
5. องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุและประเมิน
ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจจะกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อระบบการ
ควบคุมภายใน
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การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
11. องค์กรเลือกและและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วย
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่งที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้นโยบายที่กาหนดไว้นั้นนาไปสู่การปฏิบัติได้
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายใน
สามารถดาเนินไปได้ตามที่กาหนดไว้
14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อ
การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่วางไว้
15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ควบคุมภายใน
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุม
ภายในยังดาเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม
17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ
บุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความ
เหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ แล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์
ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม ไม่มี
ข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายใน มีการควบคุม ดูแลการป้องกันรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ และมี
บุคคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ตามแบบประเมินฯ ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว มีความเห็น
เป็นเอกฉันท์ เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท คือ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม มีการควบคุมดูแลป้องกันรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ และมีบุคลากร
อย่างเพียงพอที่จะดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ นายวิเชียร โมลีวรรณ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คุณสมบัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมที่จะ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท อยู่ภายใต้การ
กากับดูแลของนางสาวอุมาพร หวลบุตตา
การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
จะต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ข้อมูลรายละเอียด คุณสมบัติของหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในและงานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3
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12. รายการระหว่างกัน
12.1 ลักษณะของรายการระหว่างกัน
บริษัทฯ มีบางรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น หรือการมีผู้
ถือหุ้นและ/หรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน โดยในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทฯ คานึงถึงเนื้อหาของความสั มพันธ์ที่แท้จริงมากกว่าที่เป็นไปตามรูปแบบทาง
กฎหมาย หรือสัญญาที่กาหนดให้เป็น รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจและเป็นไป
ตามราคาตลาด นอกจากที่ได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2558
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 11 และข้อที่ 25 บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสาหรับ
รายการธุรกิจและยอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
(ล้านบาท)

รายการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม

กิจการที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 11

-

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 25
หุ้นทุนในตลาดหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 25
หุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์
เบี้ยประกันภัยรับ

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

เบี้ยประกันภัยค้างรับ

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

ดอกเบี้ยรับ *

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

เงินปันผลรับ

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

การถือหุ้นบริษัทฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่วน
ร่วมกัน
การถือหุ้นบริษัทฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่วน
ร่วมกัน
การถือหุ้นบริษัทฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่วน
ร่วมกัน
การถือหุ้นบริษัทฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่วน
ร่วมกัน
การถือหุ้นบริษัทฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่วน
ร่วมกัน

2558

2557

198.7

154.9

32,938.8 26,120.9
558.6

528.9

162.7

108.3

29.4

4.7

106.9

58.4

221.6

221.6

5,181.1 3,633.5

* สาหรับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯได้รับหรือจ่าย กับสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นอัตราที่คิดให้กับลูกค้าทั่วไปตามราคาตลาด
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12.2 ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่า งกั นดัง กล่าวข้ างต้น และที่ผู้ส อบบัญชี ได้เปิดเผยไว้ใ นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินนั้น เพื่อช่วยสนับสนุนการดาเนินงานของบริษัทฯ เป็นการรักษาและขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ
และช่วยเสริมสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และในด้านความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่างกัน ก็เป็นรายการโดยปกติของการประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ
เงื่อนไขทางการค้าที่เป็นมาตรฐาน ด้วยราคาที่เป็นธรรมตามราคาตลาด โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ เป็นสาคัญ
12.3 ขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในหลายระดับตามลักษณะของรายการ มีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายในการดาเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ดาเนินการกับ
กิจการอื่นทั่วไป เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทารายการระหว่างกัน บริษัทฯ ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด หากแต่ว่ามีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น ก็จะ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจและเป็นไปตามราคาตลาด โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของรายการด้วย
12.4 นโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต
การมีรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่บริษัทฯ จะมีต่อไปในอนาคต เป็นไปตามความจาเป็น
และความสมเหตุสมผลตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์และประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กาหนดไว้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งดาเนินธุรกิจด้วย ความชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรมต่อลูกค้า คู่ค้า
ผู้ถือหุ้น ตลอดจนรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสาคัญ
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ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และ 2557 โดยนำงสำวรัชดำ ยงสวัสดิ์วำณิชย์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4951 และประจำปี 2556 โดยนำงนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำต เลขทะเบียน 4172 จำกบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
- สำหรับปี 2558 และ 2557 ได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขต่องบกำรเงินของบริษัทฯ ว่ำได้
แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
- สำหรับปี 2556 ได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขต่องบกำรเงินของบริษัทฯ ว่ำได้แสดง
ฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญ ตำม
มำตรฐำน กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และมีข้อมูลและเหตุกำรณ์ที่เน้นดังต่อไปนี้
ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตุหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4 เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี
เนื่องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภำษีเงินได้ มำถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ปรับย้อนหลังงบ
กำรเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรซึ่งแสดงเงินลงทุนตำมวิ ธีรำคำ
ทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรำยกำรปรับปรุง
จำกกำรเปลี่ยนแปลง นโยบำยบัญชีดังกล่ำว และนำเสนองบแสดงฐำนะกำรเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตำมวิธี
ส่วนได้เสีย และงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรซึ่งแสดงเงินลงทุนตำมวิธี รำคำทุน ณ วันที่ 1 มกรำคม
2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเกี่ยวกับภำษี เงินได้ที่ได้นำมำถือปฏิบัติใหม่
ดังกล่ำวด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ข้ำพเจ้ำมิได้แสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่ำงใด
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(ข) สรุปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558, 2557 และ 2556

(พันบาท)

2558
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
%
2557
%
2556

%

2558

%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
%

2556

%

306,703

0.51

304,422

0.57

517,513

1.02

306,703

0.51

304,422

0.57

517,513

1.02

รายได้จากการลงทุนค้างรับ

81,130

0.14

65,772

0.12

61,515

0.12

81,130

0.14

65,772

0.12

61,515

0.12

เบีย้ ประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

2,216,691

3.69

2,412,889

4.50

2,437,253

4.81

2,216,691

3.70

2,412,889

4.51

2,437,253

4.81

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ

5,082,711

8.47

6,491,851

12.12

12,586,506

24.82

5,082,711

8.48

6,491,851

12.13

12,586,506

24.84

39,558,269

65.90

32,076,090

59.87

25,680,781

50.64

39,558,269

65.97

32,076,090

59.93

25,680,781

50.69

7,323,399

12.20

6,788,062

12.67

3,848,359

7.59

7,323,399

12.21

6,788,062

12.68

3,848,359

7.59

550,943

0.92

566,575

1.06

571,643

1.13

550,943

0.92

566,575

1.06

571,643

1.13

1,827,970

3.05

1,892,720

3.53

1,893,084

3.73

1,827,970

3.05

1,892,720

3.54

1,893,084

3.74

เงินลงทุนในบริษทั ร่วม

198,655

0.33

154,896

0.29

144,100

0.28

134,395

0.22

102,256

0.19

102,256

0.20

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

204,173

0.34

221,402

0.41

242,067

0.48

204,173

0.34

221,402

0.41

242,067

0.48

1,201,813

2.00

1,140,605

2.13

1,015,520

2.00

1,201,813

2.00

1,140,605

2.13

1,015,520

2.00

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ

248,136

0.41

178,772

0.33

154,950

0.31

248,136

0.41

178,772

0.33

154,950

0.31

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

772,747

1.29

817,392

1.53

1,054,545

2.08

772,747

1.29

817,392

1.53

1,054,545

2.08

58,995

0.10

64,008

0.12

64,447

0.13

58,995

0.10

64,008

0.12

64,447

0.13

391,681

0.65

398,775

0.75

434,645

0.86

391,681

0.66

398,775

0.75

434,645

0.86

50,706,928 100.00

59,959,756

100.00

สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเผือ่ ขาย - สุทธิ
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป - สุทธิ
เงินให้กยู้ มื - สุทธิ

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

สินทรัพย์อนื่
สิทธิการเช่าทีด่ นิ
อืน่ ๆ
รวมสินทรัพย์

60,024,016 100.00

53,574,231 100.00

53,521,591 100.00

50,665,084 100.00
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(พันบาท)
2558
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เจ้าหนี้บริษทั ประกันภัยต่อ
หนี้สนิ จากสัญญาประกันภัย
สารองค่าสินไหมทดแทน
และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
สารองเบีย้ ประกันภัย
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
ค่านายหน้าค้างจ่าย
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สนิ อืน่
เบีย้ ประกันภัยรับล่วงหน้า
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
อืน่ ๆ
รวมหนี้สิน

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
%
2557
%
2556

%

2558

%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
%

2556

%

132,099
1,920,424

0.22
3.20

19,024
2,155,211

0.04
4.02

2,528,048

4.99

132,099
1,920,424

0.22
3.20

19,024
2,155,211

0.04
4.03

2,528,048

4.99

6,683,116
7,271,856
427,779
342,188
6,098,363

11.14
12.12
0.71
0.57
10.16

8,031,189
7,333,611
367,613
372,513
4,738,375

14.99
13.69
0.69
0.70
8.84

12,829,596
7,110,475
375,508
373,201
3,447,717

6,683,116
7,271,856
427,779
342,188
6,085,511

11.15
12.13
0.71
0.57
10.15

8,031,189
7,333,611
367,613
372,513
4,730,479

15.00
13.70
0.69
0.69
8.84

12,829,596
7,110,475
375,508
373,201
3,441,440

25.32
14.03
0.74
0.74
6.79

1,615,134
71,730
452,782
552,375
25,567,846

2.69
0.12
0.75
0.92
42.60

1,468,291
56,606
430,303
630,142
25,602,878

2.74
0.11
0.80
1.18
47.79

1,267,447
69,839
475,996
556,083
29,033,910

25.30
14.02
0.74
0.74
6.80
2.50
0.14
0.94
1.10
57.26

1,615,134
71,730
452,782
552,375
25,554,994

2.69
0.12
0.76
0.92
42.62

1,468,291
56,606
430,303
630,142
25,594,982

2.74
0.11
0.80
1.18
47.82

1,267,447
69,839
475,996
556,083
29,027,633

2.50
0.14
0.94
1.10
57.29

หน้า 133

56-1-58
(พันบาท)
2558
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน ออกจาหน่ายและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 106,470,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
สารองอืน่
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
%
2557
%
2556

%

2558

%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
%

2556

%

1,064,700
1,442,500

1.77
2.40

1,064,700
1,442,500

1.99
2.69

760,500
1,442,500

1.50
2.84

1,064,700
1,442,500

1.78
2.40

1,064,700
1,442,500

1.99
2.70

760,500
1,442,500

1.50
2.85

106,470
3,100,000
4,401,023

0.18
5.17
7.33

106,470
3,100,000
3,335,769

0.20
5.79
6.23

76,050
3,100,000
2,528,207

0.15
6.11
4.99

106,470
3,100,000
4,349,615

0.18
5.17
7.25

106,470
3,100,000
3,291,025

0.20
5.79
6.15

76,050
3,100,000
2,492,640

0.15
6.12
4.92

13,765,761 27.15
21,673,018 42.74
50,706,928 100.00

24,341,477
34,404,762
59,959,756

40.60
57.38
100.00

24,341,477 40.55
34,456,170 57.40
60,024,016 100.00

18,921,914 35.32
27,971,353 52.21
53,574,231 100.00

18,921,914 35.35
27,926,609 52.18
53,521,591 100.00

13,765,761 27.17
21,637,451 42.71
50,665,084 100.00
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธค. 2558, 2557 และ 2556
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
2558
%
2557
%
2556
%
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
กาไรหรือขาดทุน :
รายได้
เบีย้ ประกันภัยทีถ่ อื เป็นรายได้สทุ ธิ
11,193,794 91.68 10,827,807 90.91 10,056,060 90.56
รายได้คา่ จ้างและค่าบาเหน็จ
1,016,289
8.32 1,082,789
9.09 1,048,462
9.44
รวมรายได้
12,210,083 100.00 11,910,596 100.00 11,104,522 100.00
ค่ าใช้จ่าย
การรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการ
ค่าสินไหมทดแทน
5,660,478 46.36 5,776,291 48.50 5,470,450 49.26
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
2,152,153 17.63 2,228,405 18.71 2,150,686 19.37
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอืน่
1,811,725 14.84 1,461,543 12.27 1,305,064 11.75
เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
33,501
0.27
30,106
0.25
30,423
0.27
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
961,248
7.87
812,429
6.82 1,200,267 10.81
รวมค่ าใช้จ่ายการรับประกันภัย
10,619,105 86.97 10,308,774 86.55 10,156,890 91.46
กาไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
1,590,978 13.03 1,601,822 13.45
947,632
8.53
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
1,038,066
8.50
974,619
8.18
953,752
8.59
กาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
20,922
0.17
24,044
0.20
161,441
1.45
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ซึง่ แสดงตามวิธีสว่ นได้เสีย
11,620
0.10
10,796
0.09
4,024
0.04
รายได้อนื่
162,909
1.33
156,842
1.32
145,144
1.31
กาไรจากการดาเนินงาน
2,824,495 23.13 2,768,123 23.24 2,211,993 19.92
เงินสมทบสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
33,592
0.28
33,311
0.28
33,004
0.30
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
38,239
0.31
37,888
0.32
37,505
0.34
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
2,735
0.02
2,457
0.02
2,484
0.02
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
4,031
0.03
3,744
0.03
4,680
0.04
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่ าใช้จ่ายภาษีเงินได้
2,745,898 22.49 2,690,723 22.59 2,134,320 19.22
หัก: ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
403,572
3.31
392,932
3.30
384,055
3.46
กาไรสาหรับปี
2,342,326 19.18 2,297,791 19.29 1,750,265 15.76

2558

%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
%
(ปรับปรุงใหม่)

11,193,794
1,016,289
12,210,083

91.68
8.32
100.00

5,660,478
2,152,153
1,811,725
33,501
961,248
10,619,105
1,590,978
1,038,066
20,922

พันบาท

2556

%

56-1-58

(ปรับปรุงใหม่)

10,827,807 90.91
1,082,789
9.09
11,910,596 100.00

10,056,060
1,048,462
11,104,522

90.56
9.44
100.00

46.36
17.63
14.84
0.27
7.87
86.97
13.03
8.50
0.17

5,776,291
2,228,405
1,461,543
30,106
812,429
10,308,774
1,601,822
974,619
24,044

48.50
18.71
12.27
0.25
6.82
86.55
13.45
8.18
0.20

5,470,450
2,150,686
1,305,064
30,423
1,200,267
10,156,890
947,632
953,752
161,441

49.26
19.37
11.75
0.27
10.81
91.46
8.53
8.59
1.45

162,909
2,812,875

1.33
23.03

156,842
2,757,327

1.32
23.15

145,144
2,207,969

1.31
19.88

33,592
38,239
2,735
4,031
2,734,278
398,616
2,335,662

0.28
0.31
0.02
0.03
22.39
3.26
19.13

33,311
37,888
2,457
3,744
2,679,927
391,313
2,288,614

0.28
0.32
0.02
0.03
22.50
3.29
19.21

33,004
37,505
2,484
4,680
2,130,296
383,451
1,746,845

0.30
0.34
0.02
0.04
19.18
3.45
15.73 หน้า 135
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(พันบาท)
2558

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
%
2557
%
2556
(ปรับปรุงใหม่)

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนกาไรหรือขาดทุนภายหลัง:
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
หัก : ภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนกาไรหรือขาดทุนภายหลัง:
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนกาไรหรือขาดทุนภายหลัง:
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หัก : ภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนกาไรหรือขาดทุนภายหลัง:
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่อหุ้น :
กาไรต่อหุ้นขัน้ พื้นฐาน
กาไรสาหรับปี

%

2558

%

(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
%
(ปรับปรุงใหม่)

2556

%

(ปรับปรุงใหม่)

6,774,454 55.48
(1,354,891) (11.10)

6,445,191 54.11
(1,289,038) (10.82)

572,988
5.16
(114,598) (1.03)

6,774,454
(1,354,891)

55.48
(11.10)

6,445,191 54.11
(1,289,038) (10.82)

572,988
(114,598)

5.16
(1.03)

5,419,563

44.38

5,156,153

458,390

4.13

5,419,563

44.38

5,156,153

43.29

458,390

4.13

710
(142)

0.01
-

(2,249) (0.02)
450
-

710
(142)

0.01
-

9,945
(1,989)

0.08
(0.02)

(2,249)
450

(0.02)
-

568
5,420,131
7,762,457

0.01
44.39
63.57

(1,799) (0.02)
456,591
4.11
2,206,856 19.87

568
5,420,131
7,755,793

0.01
44.39
63.57

7,956
5,164,109
7,452,723

0.06
43.35
62.64

(1,799)
456,591
2,203,436

(0.02)
4.11
19.87

22.00

43.29

9,945
0.08
(1,989) (0.02)
7,956
5,164,109
7,461,900

21.58

0.06
43.35
62.64

16.44

21.94

21.50

16.41
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งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 และ 2557, 2556
(พันบาท)
งบการเงิน
ทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2556

2558

2557

2556

เบีย้ ประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง

15,632,511

15,377,164

14,785,037

15,632,511

15,377,164

14,785,037

เงินรับ (จ่าย) เกีย่ วกับการประกันภัยต่อ

(1,918,120)

(959,634)

5,110,362

(1,918,120)

(959,634)

5,110,362

ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง

(6,938,995)

(6,587,408) (12,796,889)

(6,938,995)

(6,587,408) (12,796,889)

ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง

(2,045,925)

(2,060,997)

(1,915,333)

(2,045,925)

(2,060,997)

(1,915,333)

ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอืน่

(2,142,546)

(1,788,627)

(1,642,483)

(2,142,546)

(1,788,627)

(1,642,483)

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

1,048,044

1,000,511

952,781

1,048,044

1,000,511

952,781

รายได้อนื่

161,913

154,420

142,891

161,913

154,420

142,891

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน

(752,813)

(834,111)

(687,829)

(752,813)

(834,111)

(687,829)

ภาษีเงินได้

(241,305)

(111,031)

(160,630)

(241,305)

(111,031)

(160,630)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

2,802,764

4,190,287

3,787,907

2,802,764

4,190,287

3,787,907

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

1,426,005

2,085,891

7,372,320

1,426,005

2,085,891

7,372,320

เงินฝากสถาบันการเงิน

7,079,620

5,398,921

1,595,239

7,079,620

5,398,921

1,595,239

546,494

843,525

558,981

546,494

843,525

558,981

2,473

3,092

2,668

2,473

3,092

2,668

9,054,592

8,331,429

9,529,208

9,054,592

8,331,429

9,529,208

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

(2,094,167)

(2,001,997)

(8,502,344)

(2,094,167)

(2,001,997)

(8,502,344)

เงินฝากสถาบันการเงิน

(7,614,957)

(8,338,624)

(342,160)

(7,614,957)

(8,338,624)

(342,160)

(482,254)

(843,655)

(4,234,907)

(482,254)

(843,655)

(4,234,907)

เงินลงทุนในบริษทั ร่วม

(32,139)

-

-

(32,139)

-

-

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

(285,371)

(331,588)

(318,434)

(285,371)

(331,588)

(318,434)

(68,548)

(49,978)

(46,068)

(68,548)

(49,978)

(46,068)

-

(5,400)

-

-

(5,400)

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา

เงินให้กยู้ มื
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป

เงินให้กยู้ มื

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตัน
สิทธิการเช่าทีด่ นิ
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(10,577,436) (11,571,242) (13,443,913)
(1,522,844)

(3,239,813)

(3,914,705)

(10,577,436) (11,571,242) (13,443,913)
(1,522,844)

(3,239,813)

(3,914,705)
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งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 และ 2557, 2556
(พันบาท)
งบการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
2558

2557

2556

2558

2557

2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่ายผูถ้ อื หุ้นบริษทั ฯ

(1,277,639)

(1,163,565)

(912,587)

(1,277,639)

(1,163,565)

(912,587)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(1,277,639)

(1,163,565)

(912,587)

(1,277,639)

(1,163,565)

(912,587)

2,281

(213,091)

(1,039,385)

2,281

(213,091)

(1,039,385)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

304,422

517,513

1,556,898

304,422

517,513

1,556,898

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

306,703

304,422

517,513

306,703

304,422

517,513

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุทธิ
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14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
การดาเนินงานและฐานะการเงินที่ผ่านมา
ทำงด้ำนงบแสดงฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ประกอบด้วย
สินทรัพย์ 60,024.2 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.0 จำกปี 2557 ที่มีสินทรัพย์ 53,574.2 ล้ำนบำท รำยกำร
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นที่สำคัญคือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย-สุทธิเพิ่มขึ้น 7,482.2 ล้ำนบำท เงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ที่จะถือจนครบกำหนด-สุทธิเพิ่มขึ้น 535.3 ล้ำนบำท ในขณะที่สินทรัพย์จำกกำรประกันภัย
ต่อ-สุทธิลดลง 1,409.1 ล้ำนบำท และเบี้ยประกันภัยค้ำงรับสุทธิลดลง 196.2 ล้ำนบำท
ด้ำนหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ บริษัทฯ มีหนี้สิน 25,567.8 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2557
เล็กน้อยจำนวน 35.0 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 0.1 รำยกำรสำคัญที่เปลี่ยนแปลง คือ เงินสำรองค่ำสินไหม
ทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำยลดลง 1,348.1 ล้ำนบำท และหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
เพิ่มขึ้น 1,360.0 ล้ำนบำท
ด้ำนส่วนของเจ้ำของ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ มีส่วนของเจ้ำของ 34,456.2 ล้ำน
บำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.2 จำกปี 2557 ที่มีส่วนของเจ้ำของ 27,971.4 ล้ำนบำท รำยกำรที่สำคัญคือ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ เพิ่มขึ้น 5,419.6 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 28.6 และกำไรสะสมยัง
ไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 1,065.3 ล้ำนบำท
ผลกำรดำเนินงำนในปี 2558 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภท 15,867.4 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยในปีนี้กำรประกันภัยที่มีอัตรำกำรขยำยตัวสูงสุดคือ กำรประกันภัย
รถยนต์ ซึ่งขยำยตัวร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
ด้ำนผลประกอบกำรจำกกำรรับประกันภัย ปรำกฏผลกำไร 1,591.0 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี
ก่อนเล็กน้อย เป็นจำนวน 10.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.7 สำเหตุหลักมำจำกในปี 2557 มีกำรกลับรำยกำร
สำรองหนี้สงสัยจะสูญจำกบริษัทรับประกันภัยต่อรำยใหญ่ จำนวน 74.0 ล้ำนบำท จึงทำให้กำไรของปี
2557 แสดงยอดสูงกว่ำควำมเป็นจริง หำกไม่นับรวมรำยกำรดังกล่ำว กำไรจำกกำรรับประกันภัยในปี
2558 จะสูงกว่ำปี 2557 จำนวน 63.2 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.9
กำไรจำกกำรลงทุนและรำยได้อื่น 1,233.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 5.8 เมื่อ
รวมกับผลกำไรจำกกำรรับประกันภัยหักเงินสมทบฯ (หมำยถึง เงินสมทบสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เงินสมทบกองทุนประกันวินำศภัย และเงินสมทบกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย) รวมเป็นกำไรก่อนหักภำษีเงินได้ 2,745.9 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ
2.1 หลังหักภำษีเงินได้ คงเหลือเป็นกำไรสุทธิ 2,342.3 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2557 ร้อยละ 1.9 หรือคิด
เป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 22.0 บำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2557 ซึ่งมีกำไรต่อหุ้นเท่ำกับ 21.58 บำท
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กำรจัดสรรเงินปันผลในปี 2558 คณะกรรมกำรบริษัทฯ เสนอผู้ถือหุ้นให้จัดสรรเงินปันผล
งวด สุดท้ำยของปี 2558 หุ้นละ 3.75 บำท เมื่อรวมเงินปันผลระหว่ำงกำลที่จัดสรรไปแล้ว 3 งวด งวดละ
2.75 บำท ต่อหุ้น รวมจ่ำยในปี 2558 อัตรำหุน้ ละ 12 บำท เท่ำกับปี 2557 ที่จ่ำยปันผลอัตรำ หุ้นละ 12 บำท
ผลการดาเนินงานของการรับประกันภัยแต่ละประเภท ในปี 2558
การประกันอัคคีภัย
บริษัทฯ มีเบี้ยประกันอัคคีภัยรวม 1,723.9 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 3.2 จำกปี 2557 สำเหตุ
หลักมำจำกกำรเติบโตของเบี้ยประกันภัยลดลงในหลำยช่องทำง โดยเฉพำะช่องทำงธุรกิจลูกค้ำองค์กร
ช่องทำงธุรกิจสถำบันกำรเงิน โดยมีลูกค้ำรำยกลำงและรำยใหญ่ เปลี่ยนไปทำประกันควำมเสี่ยงภัยทุก
ชนิด (All Risk Insurance)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเท่ำกับ 1,072.1 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 0.2 โดยบริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้
เองร้อยละ 62.2 เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 60.3 ในปี 2557 อัตรำส่วนควำมเสียหำยของกำรประกันอัคคีภัยใน
ปีนี้คิดเป็นร้อยละ -3.7 ต่ำกว่ำ ปี 2557 ซึ่งอยู่ในระดับร้อยละ 23.2 สำเหตุหลักมำจำกควำมเสียหำยที่
เกิดขึ้นจำกมหำอุทกภัยในไตรมำสที่ 4 ปี 2554 ในส่วนของกำรรับประกันภัยต่อที่มีผลกระทบในปี 2556
ได้ค่อยๆลดลงในปี 2557 และปี 2558 จึงส่งผลให้กำไรจำกกำรรับประกันภัยเพิ่มขึ้นเป็น 564.9 ล้ำนบำท
กำไรเพิ่มขึ้นจำกปี 2557 เท่ำกับ 110.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 24.3
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
- ตัวเรือ บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 47.1 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 เมื่อเทียบกับ
ปี 2557 สำเหตุหลักมำจำกเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นจำกช่องทำงธุรกิจนำยหน้ำและช่องทำงธุรกิจสำขำ
และกำรร่วมทุน
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 13.0 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 18.8 จำกปีที่ผ่ำนมำ โดย บริษัทฯ รับ
เสี่ยงภัยไว้เอง ร้อยละ 27.6 เปรียบเทียบกับร้อยละ 38.4 ในปีที่ผ่ำนมำ สำหรับค่ำสินไหมทดแทนมี
จำนวนเท่ำกับ 4.0 ล้ำนบำท ลดลง 4.9 ล้ำนบำท จำกปี 2557 ผลกำรรับประกันภัยในปี 2558 มี
อัตรำควำมเสียหำยร้อยละ 25.3 มีกำไรจำกกำรรับประกันภัย 14.1 ล้ำนบำท กำไรเพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ
9.1 ล้ำนบำท
- สินค้ำ บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 328.0 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 7.5 จำกปี 2557 สำเหตุ
หลักมำจำกธุรกิจส่งออกที่มีปริมำณลดลง
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ เท่ำกับ 194.4 ล้ำนบำท ลดลง ร้อยละ 4.5 โดยบริษัทฯ มีกำรรับ
เสี่ยงภัยไว้เอง เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 57.4 ในปีที่ผ่ำนมำ เป็นร้อยละ 59.3 ในปี 2558 ผลกำรรับประกันภัย
ในปี 2558 มีอัตรำควำมเสียหำย ร้อยละ 16.2 ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำที่มีอัตรำควำมเสียหำย ร้อยละ 29.7
ส่งผลให้มีกำไรจำกกำรรับประกันภัยสินค้ำ 90.7 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 จำกปีที่ผ่ำนมำ
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การประกันภัยรถยนต์
ในปี 2558 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 6,967.1 ล้ำนบำท ขยำยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 เมื่อ
เทียบกับปี 2557 สำเหตุหลักมำจำกกำรขยำยงำนผ่ำนทำงช่องทำงธุรกิจสำขำและกำรร่วมทุน ซึ่งมีงำน
ผ่ำนนำยหน้ำบุคคล อีกทั้งมีกำรขยำยฐำนลูกค้ำช่องทำง Bancassurance และขยำยงำนผ่ำนช่องทำงธุรกิจ
ลูกค้ำองค์กร
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเท่ำกับ 6,733.8 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 โดยปีนี้ บริษัทฯ รับเสี่ยง
ภัยไว้เองร้อยละ 96.7 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกปี 2557 ที่ร้อยละ 96.3 สำหรับอัตรำควำมเสียหำย ในปี 2558
อยู่ที่ร้อยละ 66.7 เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 66.2 ในปี 2557 ส่งผลให้มีกำไรจำกกำรรับประกันภัยรถยนต์ลดลง
ร้อยละ 54.2 เมื่อเทียบกับปี 2557 หรือมีกำไร 103.7 ล้ำนบำท
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
กำรประกันภัยประเภทนี้ ประกอบด้วยกำรประกันภัย 5 ประเภท คือ กำรประกันภัย
อุบัติเหตุ กำรประกันภัยด้ำนวิศวกรรม กำรประกันภัยเกี่ยวกับบุคคล กำรประกันภัยเกี่ยวกับกำรบิน
และกำรประกันภัยกำรเสี่ยงภัยทุกชนิด ในปี 2558 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 6,801.2 ล้ำนบำท
ลดลงร้อยละ 1.5 จำกปี 2557 ที่มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 6,902.9 ล้ำนบำท โดยเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
ในปีนี้ ที่ลดลงบำงส่วน มำจำกกำรประกันภัยกำรเสี่ยงภัยทุกชนิด ผ่ำนทำงช่องทำงธุรกิจนำยหน้ำ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิของกำรประกันภัยเบ็ดเตล็ดทุกประเภทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น3,155.8 ล้ำน
บำท ลดลงร้อยละ 1.4 ในปีนี้ บริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 46.4 ซึ่งเท่ำกับปี 2557 โดยมีอัตรำส่วน
ควำมเสียหำยในภำพรวมของกำรประกันภัยเบ็ดเตล็ดปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 36.4 ลดลงจำกร้อยละ 39.0 ใน
ปี 2557 แต่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยทั้งสิ้น 3,004.3 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 58.9 ล้ำนบำท จำกปีที่ผ่ำนมำ
ส่งผลให้มีกำไรจำกกำรรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด 817.6 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 1.6
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยทั้งสิ้น 10,619.1 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 3.0 ทั้งนี้ ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี
ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.0 ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.0 และค่ำใช้จ่ำยใน
กำรดำเนินงำน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.3 เนื่องจำกในปี 2556 บริษัทฯ ตั้งสำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับ
บริษัทประกันภัยต่อต่ำงประเทศบำงรำยที่คำดว่ำจะเก็บเงินไม่ได้ และในปี 2557 มีรำยกำรโอนกลับ
สำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้มำบำงส่วน
ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับตรงทุกประเภท 15,295.8 ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ
0.9จำกปี 2557 และมีส่วนแบ่งกำรตลำดปี 2558 ร้อยละ 7.3 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีส่วน
แบ่งกำรตลำดร้อยละ 7.4 โดยยังคงรักษำส่วนแบ่งตลำดที่อันดับ 3 เช่นเดียวกับปีที่ผ่ำนมำ โดยกำร
ประกันภัยรถยนต์ที่มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยร้อยละ 45.5 มีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 4.2 ส่งผลให้ส่วนแบ่ง
ตลำดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ปี 2558 เท่ำกับร้อยละ 5.8 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกปี 2557 และกำรประกัน
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อัคคีภัยมีส่วนแบ่งตลำดเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 14.4 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 14.7 ในปี 2558 ในขณะที่กำร
ประกันภัยทำงทะเล และกำรประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีส่วนแบ่งกำรตลำดร้อยละ 6.3 และ 8.8 ตำมลำดับ
รายได้จากการลงทุน
ณ
ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีเงินลงทุนตำมรำคำทุนทั้งสิ้น 19,319.4 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2557
จำนวน 1,209.4 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 สำหรับกำรจัดสรรเงินลงทุนนั้น ส่วนหนึ่งของเงิน
ลงทุนจำนวน 12,120.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 62.7 ของเงินลงทุนทั้งหมด เป็นกำรลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้
ผลตอบแทนคงที่ (Fixed-income) อีกส่วนหนึ่งจำนวน 7,198.6 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 37.3 ของเงินลงทุน
ทั้งหมด เป็นกำรลงทุนในหุ้นทุน หน่วยลงทุน ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ในส่วนของกำรลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่ ประกอบด้วยเงินฝำกประจำจำนวน 7,503.4
ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.8 ของเงินลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 515.3 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.4 เมื่อ
เทีย บกั บปี ก่อนหน้ำ พั นธบัตร 1,675.4 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.7 ของเงินลงทุนทั้งหมด
เพิ่มขึ้น 10.6 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.6 จำกปีก่อน และหุ้นกู้จำนวน 1,112.7 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 5.8 ของเงินลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 202.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 22.2
นอกจำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่ดังกล่ำว บริษัทฯ มีเงินลงทุนที่ให้
ผลตอบแทนคงที่อีกประเภทหนึ่งคือเงินให้กู้ยืมโดยมีอสังหำริมทรัพย์จำนองเป็นประกั นจำนวน 1,826.4
ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.4 ของเงินลงทุนทั้งหมด ลดลง 62.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.3
ในส่วนของกำรลงทุนในตรำสำรทุนนั้น บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 4,177.6 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 21.6 ของกำรลงทุ นทั้งหมด ลดลง
119.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 2.8 โดยบริษัทฯ ยังคงมีนโยบำยกำรลงทุนในระยะยำว โดยปัจจัยพื้นฐำนที่ดี
ของหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ เลือกลงทุนจะเป็นปัจจัยหลักซึ่งส่งผลให้มูลค่ำของกิจกำรมีกำรเติบโตอย่ำง
ยั่งยืน และช่วยลดควำมผันผวนของมูลค่ำเงินลงทุนให้น้อยลง
บริ ษั ท ฯ ได้ล งทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ หุ้น สำมั ญ ของบริษั ท จ ำกั ด ที่ไ ม่ ไ ด้จ ดทะเบี ย นในตลำด
หลักทรัพย์จำนวน 656.6 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.4 ของเงินลงทุนทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจำกปี
ก่อน 6.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.0 จำกกำรลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นทุนนอกตลำดฯ อนึ่งหุ้นทุนนอกตลำด
หลักทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนเชิงยุทธศำสตร์ กำรเข้ำไปถือหุ้นเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
และสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 198.6 ล้ำนบำท หรือสัดส่วนร้อยละ 1.0 เพิ่มขึ้น
43.7 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 28.2 ซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้ นนี้เกิดจำกกำรรับรู้ผลกำไรในบริษัทร่วมนั้นๆ อนึ่ง เงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมเป็นกำรลงทุนโดยกำรถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 และเป็นกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
ได้แก่ กำรลงทุนในบริษัทประกันภัยในประเทศกัมพูชำ และสปป. ลำว อันเป็นกำรเพิ่มโอกำสกำรทำ
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ธุรกิจในต่ำงประเทศ ซึ่ งบริษัทร่วมเหล่ำนั้นล้วนมีศักยภำพที่จะเติบโตทั้งในด้ำนกำรขยำยธุรกิจและผล
กำไร รวมถึงมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ ได้
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตรำสำรหนี้จำนวน 540.2 ล้ำนบำท
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.8 ของเงินลงทุนทั้งหมด ไม่เปลี่ยนแปลงจำกปีก่อนหน้ำ หน่วยลงทุนของ
กองทุนตรำสำรทุนจำนวน 377.9 ล้ำนบำท เป็นสัดส่วนร้อยละ 2.0 ของเงินลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 130.0
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 52.4 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์ ตลอดจนกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนจำนวน 1,247.7 ล้ำนบำท เป็นสัดส่วนร้อยละ
6.5 เพิ่มขึ้น 484.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 63.5
รำยได้จำกกำรลงทุนสำหรับปี 2558 มีจำนวน 1,343.3 ล้ำนบำท ประกอบด้วยรำยได้ดอกเบี้ย
380.3 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 4.2 เงินปั นผลรับ 745.1 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 กำไรจำกกำรขำย
หลักทรัพย์และสินทรัพย์ 44.4 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 286.1 รำยได้ค่ำเช่ำและอื่นๆ 161.9 ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย 11.6 ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน 87.4 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 3.5 ขำดทุนจำกกำรบันทึกรำยกำร
ด้อยค่ำของเงินลงทุน 22.4 ล้ำนบำท ทำให้มีรำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ 1,233.5 ล้ำนบำท
ณ วันสิ้นปี ดัชนีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดที่ 1,288.02 จุด ลดลงจำกปี 2557 ซึ่ง
ปิดที่ 1,497.67 จุด ลดลง 209.65 จุด หรือร้อยละ 14.0 รำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ ได้แก่ น้ำมันปรับตัวลดลง
มำก ตลำดกำรเงิ นมี ค วำมผันผวนส่ง ผลต่อกิ จกรรมทำงเศรษฐกิ จโลก และเศรษฐกิ จโลกยั งมีควำม
เปรำะบำง สำหรับเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยอันเป็นผลจำกนโยบำยภำครัฐที่ผลักดั น
กำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนให้มำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯมีส่วนเกินทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
หุ้นในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 30,252.6 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2557 จำนวน 6,747.1
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 28.7
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2558 มีจำนวน 60,024.0 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2557 จำนวน
6,449.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 12.0 รำยกำรสินทรัพย์ที่สำคัญมีดงั นี้
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์ จำนวน 47,432.6 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 8,001.9 ล้ำนบำท
หรือร้อยละ 20.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ประกอบด้วย เงินลงทุนเผื่อขำยสุทธิ 39,558.3
ล้ำนบำท เป็นสัดส่วนร้อยละ 65.9 ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดสุทธิ
(เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ครบกำหนดเกินกว่ำ 3 เดือน) เท่ำกับ 7,323.4 ล้ำนบำท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 12.2 ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุนทั่วไปสุทธิเท่ำกับ 550.9 ล้ำนบำท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 0.9 ของสินทรัพย์รวม
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- สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อสุทธิ 5,082.7 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 1,409.1 ล้ำนบำท
หรือร้อยละ 21.7
- เงินให้กู้ยืมสุทธิ 1,828.0 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 64.7 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.4
- เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ 2,216.7 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 196.2 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.1
- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 306.7 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 2.3 ล้ำนบำท
หรือร้อยละ 0.7
- ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ รวมอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนสุทธิเท่ำกับ 1,406.0 ล้ำนบำท
เพิม่ ขึ้นจำกปีก่อน 44.0 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.2
- สินทรัพ ย์ ภำษี เงิ นได้รอตัดบัญ ชี 772.7 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่ อน 44.6 ล้ำนบำท หรื อ
ร้อยละ 5.5
หนี้สิน
หนี้สินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2558 มีจำนวน 25,567.8 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2557 จำนวน 35.0
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.1 รำยกำรหนี้สินที่สำคัญมีดังนี้
- สำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำยจำนวน 6,683.1 ล้ำนบำท ลดลง
จำกปีก่อน 1,348.1 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 16.8
- เงินสำรองเบี้ยประกันภัยจำนวน 7,271.9 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 61.8 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 0.8
- เจ้ำหนี้บริษัทประกันภัยต่อจำนวน 1,920.4 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 234.8 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 10.9
- เบี้ ย ประกั นภัย รับ ล่วงหน้ำ 1,615.1 ล้ำนบำท เพิ่ มขึ้นจำกปีก่ อน 146.8 ล้ำนบำท หรื อ
ร้อยละ 10.0
- หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี จำนวน 6,098.4 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 1,360.0 ล้ ำนบำท
หรือร้อยละ 28.7
ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้ำของของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2558 มีจำนวน 34,456.2 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2557
จำนวน 6,484.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 23.2 โดยมีรำยกำรที่สำคัญดังนี้
- กำไรสะสมยังไม่จัดสรร 4,401.0 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 1,065.3 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 31.9
- กำไรสำหรับปีเท่ำกับ 2,342.3 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 44.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.9
- จ่ำยเงินปันผลในปี 2558 จำนวน 1,277.6 ล้ำนบำท (อัตรำ 12 บำทต่อหุ้น)
- องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ (ส่วนเกินทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนสุทธิ จำกภำษี
เงินได้) เป็นจำนวน 24,341.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 5,419.6 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 28.6
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คุณภาพสินทรัพย์
ลูกหนี้ (เบี้ยประกันภัยค้างรับ)
ณ วันสิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยค้ำงรับสุทธิ 2,216.7 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน
196.2 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.1 โดยเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ สำมำรถแยกตำมอำยุหนี้ได้ ดังนี้

ระยะเวลำค้ำงรับ

ยังไม่ถงึ กำหนดรับชำระ
ค้ำงรับไม่เกิน 30 วัน
ค้ำงรับ 31 - 60 วัน
ค้ำงรับ 61 - 90 วัน
ค้ำงรับ 91 วัน - 1 ปี
ค้ำงรับเกินกว่ำ 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้ำงรับสุทธิ

จำกผู้เอำ
ประกันภัย

629.9
107.0
40.5
17.2
35.8
2.2
832.6
(2.2)
830.4

2558
จำก
จำกกำรรับ
ตัวแทน ประกันภัย
และ
ต่อ
นำยหน้ำ
ประกันภัย
1,055.4
44.8
93.5
20.8
61.0
5.1
37.0
0.5
58.9
8.8
20.0
4.2
1,325.8
84.2
(20.0)
(3.7)
1,305.8
80.5

รวม

1,730.1
221.3
106.6
54.7
103.5
26.4
2,242.6
(25.9)
2,216.7

จำกผู้เอำ
ประกันภัย

710.3
111.4
58.0
29.1
17.3
14.4
940.5
(5.2)
935.3

2557
จำก
จำกกำรรับ
ตัวแทน ประกันภัย
และ
ต่อ
นำยหน้ำ
ประกันภัย
1,104.5
50.2
91.6
5.3
57.3
5.4
26.9
7.4
113.5
15.3
16.5
1.0
1,410.3
84.6
(16.5)
(0.8)
1,393.8
83.8

รวม

1,865.0
208.3
120.7
63.4
146.1
31.9
2,435.4
(22.5)
2,412.9

ลูกหนี้เบี้ยประกันภัยค้ำงรับจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,242.6 ล้ำนบำท เป็นเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึง
กำหนดรับชำระและค้ำงรับไม่เกิน 30 วัน จำนวน 1,951.4 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 87.0 ซึ่งส่วนใหญ่
เป็ นลู ก หนี้ที่ ยั ง ไม่ ถึ ง ก ำหนดช ำระตำมระยะเวลำเครดิ ต ที่ไ ด้รั บ อย่ ำงไรก็ ต ำม บริษั ท ฯ ได้ พั ฒ นำ
กระบวนกำรติด ตำมหนี้แ ละเพิ่ ม ช่ องทำงกำรจั ดเก็ บ เงิ น เพื่ อเพิ่ ม ประสิท ธิภ ำพในกำรเรีย กเก็ บ เบี้ ย
ประกันภัยอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งทำให้อัตรำส่วนผลกำรประเมินรำคำเบี้ยประกันภัยค้ำงรับของบริษัทฯ เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนดไว้
สำหรับเบี้ยประกันภัยที่มีโอกำสจะเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
ทำงกฎหมำย บริษัทฯ ได้พิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตำมประกำศเรื่องนโยบำยกำรตั้งหนี้สูญของ
บริษัทฯ ซึ่งจำนวนที่ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้คิดว่ำเพียงพอกับจำนวนเงินที่มีควำมเสี่ยงที่จะเก็บเงิน
ไม่ได้
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เงินให้กู้ยืม
ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมรวม 1,829.3 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 64.2 ล้ำนบำท
หรือลดลงร้อยละ 3.4 ทั้งนี้ เป็นกำรให้กู้ยื มซึ่งมีอสังหำริมทรัพ ย์จำนองเป็นประกัน หรือมีบุคคลค้ำ
ประกัน เงิ นให้กู้ยื มดังกล่ำวประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมเพื่ อที่อยู่อำศัย จำนวน 167.0 ล้ำนบำท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 9.1 และให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และธุรกิจอื่นจำนวน 1,662.3 ล้ำน
บำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.9
ในกำรลงทุ น ให้ กู้ ยื ม โดยมี อ สั ง หำริ ม ทรั พ ย์ จ ำนองเป็ น ประกั น นั้ น กำรประเมิ น มู ล ค่ ำ
หลักประกัน กำรกำหนดวงเงินให้กู้ยืม อำยุสัญญำ เงื่อนไขกำรผ่อนชำระดอกเบี้ยและกำรคืนเงินต้นจะ
เป็นไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กล่ำวคือหลักทรัพย์ที่ลูกหนี้นำมำจด
ทะเบียนจำนองเพื่อค้ำประกันเงินกู้นั้นมีมูลค่ำเพียงพอที่บริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้โดยสิ้นเชิง
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม สำมำรถแยกตำมอำยุหนี้ได้ดังนี้
(ล้ำนบำท)
2558
ระยะเวลาค้างชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกว่ากาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
7 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงิ น ให้ กู้ ยื ม และดอกเบี้ ย
ค้างรับสุทธิ

เงินต้น
ทรัพย์สินจานอง
เป็นประกัน
1,663.6
3.0
2.8
19.0
138.0
1,826.4
(1.3)
1,825.1

2557
รวม

2.9

เงินต้น
ทรัพย์สินจานอง
เป็นประกัน
1,666.5
1,858.2

2.9
2.9

3.0
2.8
19.0
138.0
1,829.3
(1.3)
1,828.0

อื่นๆ

6.4
2.0
22.3
1,888.9
(0.8)
1,888.1

รวม
อื่นๆ
4.6

1,862.8

4.6
4.6

6.4
2.0
22.3
1,893.5
(0.8)
1,892.7

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ภำพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2558 โดยรวมยังเปรำะบำง เนื่องจำกขำดแรงขับเคลื่อนที่ดี และ
ยัง ได้รับผลกระทบจำกรำคำสินค้ ำ โภคภัณฑ์ตกต่ำ กำรค้ำที่ล ดลง ตลอดจนควำมผันผวนของตลำด
กำรเงิน ส่วนเศรษฐกิจขนำดใหญ่มีกำรขยำยตัวที่ดีขึ้น อย่ำงเช่นสหรัฐฯ ยูโรโซน และญี่ปุ่น แต่กลับ
ไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจประเทศอื่นได้มำกนัก ซึ่งทำให้เศรษฐกิจโลกยังต้องเผชิญควำมเสี่ยงจำกกำรชะลอตัว
ลงของประเทศกำลังพัฒนำ โดยเฉพำะจีนอยู่ระหว่ำงกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ประเทศที่พึ่งพิงกำรเติบโตจำก
กำรบริโภคและกำรบริกำรภำยในประเทศ ประกอบกับนโยบำยกำรเงินของภูมิภำคต่ำงๆที่สวนทำงกัน
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สำหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯฟื้นตัวอย่ำงแข็งแกร่งต่อเนื่องจำกปี 2557 โดยชะลอลงบ้ำงในภำคกำรบริโภค
จำกกำรปรับขึ้ นอัตรำดอกเบี้ ยของธนำคำรกลำงสหรัฐ แต่ตลำดแรงงำนยั งค่อยๆ ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง
สำหรับเศรษฐกิจกลุ่มยูโรโซนยังมีสัญญำณฟื้นตัวสะท้อนจำก Purchasing Managers Index (PMI) ที่
ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง โดยมีแรงสนับสนุนจำกอุปสงค์ในประเทศที่ได้รับอำนิสงส์จำกรำคำน้ำมันที่ อยู่ใน
ระดับต่ำและกำรส่งออกของเยอรมนีที่เริ่มกลับมำขยำยตัวมำกขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีสัญญำณฟื้น
ตัวอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปสะท้อนจำกดัชนี PMI ที่ยังอยู่ในทิศทำงของกำรฟื้นตัว โดยเริ่มเห็นสัญญำณกำร
ฟื้นตัวของกำรลงทุนภำคเอกชนโดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกระดับกำไรของภำคธุรกิจที่อยู่ในระดับสูง
ประกอบกับควำมเชื่อมั่นของภำคธุรกิจที่เริ่มปรับดีขึ้น สำหรับเศรษฐกิจจีนชะลอลงต่อเนื่องตำมกำร
ลงทุนที่ชะลอลงในภำคอุตสำหกรรม ภำคอสังหำริมทรัพย์ และโครงสร้ำงพื้นฐำนขณะที่กำรส่งออกหด
ตัวจำกอุปสงค์ประเทศคู่ค้ำที่อ่อนแอโดยเฉพำะอำเซียน ส่งผลให้ภำคกำรผลิตยังชะลอลง
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่ำงช้ำๆ กำรใช้จ่ำยภำยในประเทศยังเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก
โดยมำจำกทั้งส่วนภำครัฐและภำคเอกชน ที่ส่วนหนึ่งได้รับผลบวกจำกกำรเร่งซื้อรถยนต์ก่อนกำรปรับ
ขึ้นภำษีสรรพสำมิต ภำคกำรท่องเที่ยวฟื้นตัวต่อเนื่อง กำรส่งออกสิ นค้ำหดตัวอย่ำงมำก เพรำะได้รับ
ผลกระทบจำกเศรษฐกิจจีนและอำเซียนที่ชะลอลง ถึงแม้ว่ำรำคำน้ำมันในตลำดโลกซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญ
มีกำรปรับตัวลงอย่ำงมำก แต่รำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ รวมถึงสินค้ำ ส่งออกยังตกต่ำ จำกกำรฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจที่ไม่ทั่วถึงในทุกภำคส่วน ส่งผลให้กำรลงทุนภำคเอกชนอยู่ระหว่ำงชะลอกำรลงทุน
บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรจัดกำรลงทุนโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน โดยมีรำยได้ดอกเบี้ย
และเงิ นปั นผลเท่ ำ กั บ 1,125.4 ล้ ำ นบำท เพิ่ มขึ้น 60.2 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.7 ก ำไรจำกกำรขำย
หลักทรัพย์เท่ำกับ 43.4 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 34.3 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 376.9 รวมรำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ
1,233.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 67.2 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.8 ซึ่งเมื่อรวมกับผลกำไรจำกกำรรับประกันภัย ทำ
ให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2558 เป็นจำนวน 2,342.3 ล้ำนบำท
นอกจำกนี้กำรลงทุนของบริษัทฯ มีมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์โดยรวมแล้ว
มำกกว่ำรำคำทุน ซึ่งบ่งชี้โดยองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของในงบดุลปี 2558 ซึ่งเป็นรำยกำรแสดง
ไว้ใ นส่ว นเกิ นทุ น จำกกำรเปลี่ ย นแปลงมูล ค่ ำเงิ นลงทุนสุ ทธิจ ำกภำษี เ งินได้ เป็นจ ำนวนเงิ นเท่ ำกั บ
24,341.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจำนวน 5,419.6 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 28.6
เมื่อจำแนกในรำยละเอียด ณ วันสิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่สำคัญได้แก่
เงินลงทุนในพันธบัตรที่รำคำทุนเท่ำกับ 1,675.4 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นมูลค่ำยุติธรรมเท่ำกับ 1,708.2 ล้ำน
บำท เงินลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 4,177.6 ล้ำนบำท หรือมูลค่ำยุติธรรมเท่ำกับ
34,430.8 ล้ำนบำท (รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ) หุ้นทุนนอกตลำดหลักทรัพย์ 656.6 ล้ำนบำท คิดเป็นมูลค่ำ
ยุติธรรมเท่ำกับ 550.9 ล้ำนบำท และเงินลงทุนในบริษัทร่วมเท่ำกับ 198.6 ล้ำนบำท

หน้า 148

56-1-58
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนตำมรำคำทุนมีมูลค่ำเท่ำกับ 2,165.8 ล้ำนบำท คิดเป็นมูลค่ำยุติธรรม
เท่ำกับ 2,269.8 ล้ำนบำท จำแนกได้เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนตรำสำรหนี้ กองทุนตรำสำรทุน กองทุน
อสังหำริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน
สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จำนวน 306.7 ล้ำนบำท ลดลง
2.3 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 0.7 โดยมีเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้
(ล้ำนบำท)
2558
2557
เงินสดสุทธิได้มาจาก ใช้ไปใน กิจกรรมดาเนินงาน
2,802.7
4,190.3
เงินสดสุทธิได้มาจาก ใช้ไปใน กิจกรรมลงทุน
(1,522.8)
(3,239.8)
เงินสดสุทธิได้มาจาก ใช้ไปใน กิจกรรมจัดหาเงิน
(1,277.6)
(1,163.6)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น ลดลง สุทธิ
2.3
213.1
- เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน 2,802.7 ล้ำนบำท ประกอบด้วยรำยกำรที่ สำคัญ
คือ เบี้ยประกันภัยรับจำกกำรประกันภัยโดยตรง รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,522.8 ล้ำนบำท องค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ เงิ น
ลงทุนในหลักทรัพย์ เงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงินลงทุนในบริษัทร่วม และที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน จำนวน 1,277.6 ล้ำนบำท เป็นกำรใช้กระแสเงินสด
เพื่อจ่ำยปันผลทั้งหมด
สินทรัพย์อื่นที่มีสภาพคล่อง
นอกจำกเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดแล้ว ตำมข้อมูลที่ได้ระบุในส่วนของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์นั้น จะเห็นได้ว่ำเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่มี สภำพคล่องสูง เช่น พันธบัตรรัฐบำล
หุ้นจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ หน่วยลงทุน เป็นต้น ซึ่งสินทรัพย์เหล่ำนี้สำมำรถเปลี่ยนเป็นเงินสด
ได้อย่ำงรวดเร็ว เนื่องจำกเป็นสินทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด
รายจ่ายลงทุน
ในปี 2558 รำยจ่ำยลงทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบด้วยกำรลงทุนในระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์ส ำนักงำน ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย และเพื่อประสิทธิภำพในกำร
บริกำรแก่ลูกค้ำมำกยิ่งขึ้น
อนึ่ง เงินจ่ำยลงทุนในที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ในงบกระแสเงินสดปี 2558 มีจำนวน 285.4
ล้ำนบำท
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แหล่งที่มาของเงินทุน
ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีหนี้สิน 25,567.8 ล้ำนบำท ส่วนของเจ้ำของ 34,456.2 ล้ำนบำท คิด
เป็นอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ำกับ 0.7 เท่ำ โดยหนี้สินรวมลดลง
35.0 ล้ำ นบำท หรือเปลี่ย นแปลงร้อยละ 0.1 จำกปีก่อนหน้ำ เนื่องมำจำกรำยกำรส ำรองค่ำสิ นไหม
ทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำยลดลง และหำกพิจำรณำส่วนของเจ้ำของนั้นเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน
หน้ำ 6,484.8 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.2 โดยปัจจัยสำคัญมำจำกองค์ประกอบอื่นของส่วนของ
เจ้ำของ ซึ่งคือส่วนเกินทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 5,419.6 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 28.6 และกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรเพิ่มขึ้น 1,065.3 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.9
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คณะกรรมการบริษัท
ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง
1. นายชัย โสภณพนิช
ประธานกรรมการ

เอกสารแนบ 1
อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

72 - B.Sc., University of Colorado, U.S.A.

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)
3.261976*

- Advanced Management Program, the Wharton
School
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 6)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 16/2545
- Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

73 - วิชาการค้า จาก Ross College
(Dublin) ประเทศไอร์แลนด์
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาศิลปศาสตร์ สถาบันราชภัฏลาปาง
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูงสุด
ของ The Association for Overseas Technical
Scholarship (AOTS) ประเทศญีป่ ุ่น
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 1) พ.ศ. 2531
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 27/2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Characteristics
of Effective Directors รุ่นที่ 1/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program
(ACP) รุ่นที่ 17/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
* นับรวมหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 258

ช่วงเวลา/ปี
2 ส.ค. 2521 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ

-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

2553 - 2558

ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

2553-2558

ประธานคณะผู้บริหาร

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

2519 - 2552

กรรมการผู้อานวยการใหญ่

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

25 เม.ย. 2511 - ก.ค.2521 กรรมการ

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

25 ก.พ. 2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

2534 - 25 ก.พ. 2559

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง

รองประธานกรรมการ

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

2531 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)

2529 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล

2522 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

บมจ.โรงพยาบาลบารุงราษฎร์

2511 - 17 มี.ค.2559

กรรมการ

บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

2552 - 2558

กรรมการ

International Insurance Society, Inc. New York, U.S.A.

2549 - 2551

ประธาน

สภาธุรกิจประกันภัยไทย

นายกสมาคม

สมาคมประกันวินาศภัย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปุ๋ย
นายกองเอก รองประธานมูลนิธิอาสารักษาดินแดง
ในพระบรมราชินปู ถัมภ์
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาอาวุโส
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)
ธนาคารสินเอเซีย จากัด (มหาชน)
ธนาคารสินเอเซีย จากัด (มหาชน)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มูลนิธิอาสารักษาดินแดง

2527 - 2529, 2532 -2534
2540 - 2544, 2548 - 2550
16 พ.ย. 2548 - ปัจจุบนั
7 เม.ย. 2542 - ปัจจุบนั
2547 - 2548
2542 - 2548
ก.ค. 2553 - ปัจจุบนั
2550 - เม.ย. 2553
2548 - มิ.ย. 2550
2553 - ปัจจุบนั
ก.ย.2552 - ปัจจุบนั
2544 - ปัจจุบนั
2540 - ปัจจุบนั
2530 - ปัจจุบนั

บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
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ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง
3. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ปี)
73 - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร
the Wharton School of Finance and Commerce,
University of Pennsylvania
- วุฒิบัตร Management Development Program,
the Wharton School
- วุฒิบัตร Executive Development Program,
Harvard Business School
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 0/2543
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
69 - ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท M.B.A., Syracuse University, U.S.A.
- ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง
Swiss Insurance Training Center, Switzerland
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง
Australian Management College, Australia
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง
(นบส.1 รุ่นที1่ 8) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุ่นที่ 42
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman
Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Compensation
Committee Program (RCC) รุ่นที่ 4/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program
(ACP) รุ่นที่ 32/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Institutions Governance
Program (FGP) รุ่นที่ 2/2554
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)
ช่วงเวลา/ปี
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
0.143984
26 เม.ย. 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
18 ส.ค. 2547 -ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2548 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร และ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2549 - 2553
กรรมการผู้อานวยการ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
2514 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจ. กาญจนทัต
2553 - พ.ค. 2558
กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2548 - 2556
กรรมการอิสระ
บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2545 - 2552
ทีป่ รึกษา
ศูนย์พัฒนาการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
27 ก.พ. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
1 มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
บมจ.ยูนิเวนเจอร์
กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา
ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
มิ.ย. 2555 - เม.ย. 2557 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ปัจจุบัน
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน,
บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ,ี กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ปัจจุบัน
กรรมการกฤษฎีกา
ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สภาธุรกิจประกันภัยไทย
มิ.ย. 2552 -21 มี.ค. 2559 กรรมการอิสระ
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
2 ต.ค. 2557 - 6 ก.ย. 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
เม.ย. 2553 - ก.ค. 2556 กรรมการ
บจ. บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จากัด
พ.ย. 2551 - มี.ค. 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
กระทรวงพาณิชย์
ต.ค.2549 - มี.ค.2551 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนทีส่ อง
ต.ค.2549 - ม.ค.2551 ทีป่ รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ก.ย.2549 - ม.ค.2551 ทีป่ รึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ
2548 - พ.ค. 2554
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การ
มหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในกากับของ
ราชการฝ่ายบริหารทีม่ ิใช่ส่วนราชการ
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ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง
4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

5. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

6. นายสุวรรณ แทนสถิตย์
กรรมการอิสระและกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ปี)
69 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee
Program (AACP) รุ่นที่ 10/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP)
รุ่นที่ 7/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program Update
(DCPU) รุ่นที่ 1/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 8
- วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ
การพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 3
- วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2
63 - ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 28/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 76/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee
Program (ACP) รุ่นที่ 28/2552
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Successful Formulation
& Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 8/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Institutions Governance
Program (FGP) รุ่นที่ 4/2555
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
71 - ปริญญาโท M.Sc. in Commerce,
University of Santo Tomas, Philippines
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 63/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 355

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)
-

-

-

ช่วงเวลา/ปี
2545 - 2550
2544 - ส.ค.2551
2544 - 2549

27 ก.พ.2552 - ปัจจุบัน
28 ก.พ. 2549 - ปัจจุบัน
3 เม.ย. 2545 - 17 พ.ย. 2547
เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน
2554 - 2555
2554 - 2555
2553 - 2554
และ 2549 - 2551
2553 - 2554
และ 2548 - 2549
2552 - 2555
2551 - 2554
2544 - 2551
2543 - 2544
2548 - 2550

16 พ.ย. 2548 - ปัจจุบัน
26 เม.ย. 2548 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ประธานกรรมการ
สถาบันประกันภัยไทย
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
อธิบดีกรมการประกันภัย
กระทรวงพาณิชย์

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ผู้ตรวจราชการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.อินเตอร์ไฮด์
กระทรวงการคลัง
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กรรมการ

การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย

กรรมการ
ทีป่ รึกษาด้านประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน 9
ผู้อานวยการสานักตรวจสอบภาษี
กรรมการ

องค์การเภสัชกรรม
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
บจ.บริหารสินทรัพย์ทวี
บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้
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อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ปี)
7. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบลู ย์
58 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการอิสระ และประธาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการ
- ปริญญาโท Master of Engineering,
กาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
Texas A & M University , Texas, U.S.A.
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน ( ปรอ.รุ่นที่ 18/2548 )
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 21/2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10/2553
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555
- วุฒิบตั รและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ
ยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 17/2555 - 2556
- วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนา
ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2/2558
- Certificate, Harvard University, Advanced
Management Program , U.S.A.
- Certificate, Harvard University, Financial
Institution for Private Enterprise Development,
U.S.A.
8. นางณินทิรา โสภณพนิช
50 - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินยิ ม)
London School of Economics and Political Sciences
กรรมการอิสระและ
กรรมการธรรมาภิบาล
ประเทศอังกฤษ
- M.B.A, Cass Business School City University
ประเทศอังกฤษ
- โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน
รุ่นที่ 5 (FINEX V)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 40/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)
-

0.002770*

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา/ปี
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
27 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
26 เม.ย. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2558 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. พลาสติคและหีบห่อไทย
2555 - ปัจจุบัน
รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2545 - 2555
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อานวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
นครหลวง
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.บางปะกง เทอร์มินอล
2547 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจ.เดอะ แกรนด์ - ยูบี
2544 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจ.โตโยต้า ลิสซิง่ (ประเทศไทย)
2544 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจ.ไทย อินโด คอร์ดซ่า
2544 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจ.เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ

25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบนั
23 เม.ย. 2553 - ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั
2537 - 2551
2551 - ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั

กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก

2545 - ปัจจุบนั

กรรมการ

2543 - ปัจจุบนั
2542 - ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก

บมจ. กรุงเทพประกันภัย
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บจ. ที่ปรึกษาเอเซีย พลัส
มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
บจ. บางกอก บีทเี อ็มยู
สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินปู ถัมภ์ (สปอท)

* นับรวมหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 258
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อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ปี)
9. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
66 - Master of Community and Regional Planning, North Dakota
กรรมการอิสระและ
Stae University ,U.S.A.
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- ปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 15
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Finance for Non-Finance Director
(FND) รุ่นที่ 1/2544 และ รุ่นที่ 14/2547,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 12/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 51/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Compensation Committee
Program (RCC) รุ่นที่ 4/2550, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
รุ่นที่ 16/2550, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Successful Formulation & Execution
of Strategy (SFE) รุ่นที่ 5/2552, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program
(ACEP) รุ่นที่ 11/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
10. นายโชตะ โมริ
50 - Bachelor of Economics, Meiji University, Japan
กรรมการอิสระ
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 58)
ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)
ช่วงเวลา/ปี
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
26 เม.ย. 2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
สรรหา
พ.ค. 2556 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการบริหาร
บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2526 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2526 - 2557
กรรมการผู้จัดการ
บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2553 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บจ. ขนส่งน้ามันทางท่อ
2540 - 2549
กรรมการผู้จัดการ
บจ. ขนส่งน้ามันทางท่อ
2539 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจ. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
2539 - 2554
กรรมการผู้จัดการ
บจ. ไทยเชื้อเพลิงการบิน
2536 - 2558
ประธานกรรมการ
บจ. บริการน้ามันอากาศยาน
2554 - 2556
กรรมการ
BAFS International Limited
2547 - 2557
กรรมการ
บจ. เจพี - วัน แอสเซ็ท
2547 - 2554
กรรมการผู้จัดการ
บจ. เจพี - วัน แอสเซ็ท
2540 - 2546
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนา
บมจ. การบินไทย
และสนับสนุนธุรกิจ

-

14 ส.ค. 2558 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
เม.ย. 2556 - ปัจจุบนั
หัวหน้างานกลุม่ งานวางแผนธุรกิจ
ฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ
เม.ย. 2554 - เม.ย. 2556 รองผู้อานวยการ ฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ
เม.ย. 2547 - เม.ย. 2554 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนองค์กร
เม.ย. 2543 - เม.ย. 2547 รองผู้จัดารฝ่ายขายภายในประเทศ

บมจ. กรุงเทพประกันภัย
Aioi Nissay Dowa Insurance Co.,Ltd.
Aioi Nissay Dowa Insurance Co.,Ltd.
Aioi Nissay Dowa Insurance Co.,Ltd.
The Dai-Tokyo Fire and Marine Insurance Co.,Ltd.
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ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง
11. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
และประธานคณะผู้บริหาร

12. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา
กรรมการ

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ปี)
63 - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 129/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Course in General (Non-Life) Insurance,
Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
- Marine Consequential Loss Insurance, Germany
- Insurance School of Japan
71 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ บริหารธุรกิจ
อัสสัมชัญพาณิชย์
- Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 27/2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Course in General (Non-Life) Insurance,
Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
- Skandia Insurance Management, Philippines

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)
0.028879*

0.063999

ช่วงเวลา/ปี
1 ม.ค. 2559 - ปัจจุบนั
1 ม.ค. 2559 - ปัจจุบนั
2554 - 2558
22 เม.ย. 2554 - ปัจจุบนั
25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบนั
2553 - 2558
2550 - 2552
2544 - 2550

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
ประธานคณะผู้บริหาร
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
กรรมการผู้อานวยการใหญ่
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
กรรมการ
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
กรรมการธรรมาภิบาล
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
ผู้อานวยการใหญ่
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ผู้อานวยการ ฝ่ายรับประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

29 เม.ย. 2524 - ปัจจุบนั กรรมการ
2553 - 2558
ที่ปรึกษาบริษัท
14 ส.ค. 2551 - 31 พ.ค. 2558 เลขานุการบริษัท
2543 - 2552
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
2535 - 2551
เลขานุการคณะกรรมการ
2525 - 2542
กรรมการผู้ช่วยผู้อานวยการใหญ่
2556 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
2542 - 24 ก.พ. 2557 กรรมการ
2546 - 2548
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2542 - 2545
กรรมการตรวจสอบ
และ 2549 - 2551

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ. น้าตาลครบุรี
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม

นายฮิเดะโยชิ คะมิกะตะ
(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558)
* นับรวมหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 258
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คณะผู้บริหารของบริษทั
ชือ่ - สกุล / ตำแหน่ง
1. นำยชัย โสภณพนิช
ประธำนกรรมกำร

อำยุ
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
(ปี)
72 - B.Sc., University of Colorado, U.S.A.

สัดส่วนกำรถือหุ้น
ในบริษัท (%)
ช่วงเวลำ/ปี
3.261976*
2 ส.ค. 2521 - ปัจจุบนั

- Advanced Management Program, the Wharton
School
- ปริญญำหลักสูตรป้องกันรำชอำณำจักร
ภำครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุน่ ที่ 6)
- ประกำศนียบัตรหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุน่ ที่ 16/2545

2553 - 2558

ประธำนกรรมกำรและประธำนคณะผู้บริหำร

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

2553-2558

ประธำนคณะผู้บริหำร

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

2519 - 2552

กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

25 เม.ย. 2511 - ก.ค.2521 กรรมกำร

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

25 ก.พ. 2559 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

2534 - 25 ก.พ. 2559

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
- Chairman 2000 รุน่ ที่ 10/2547
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

ประธำนกรรมกำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชือ่ หน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. กรุงเทพประกันภัย

รองประธำนกรรมกำร

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

2531 - ปัจจุบนั

ประธำนกรรมกำร

บมจ.ฟูรูกำวำ เม็ททัล (ไทยแลนด์)

2529 - ปัจจุบนั

ประธำนกรรมกำร

บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้

2522 - ปัจจุบนั

ประธำนกรรมกำร

บมจ.โรงพยำบำลบำรุงรำษฎร์

2511 - 17 มี.ค.2559

กรรมกำร

บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

2552 - 2558

กรรมกำร

International Insurance Society, Inc. New York, U.S.A.

2549 - 2551

ประธำน

สภำธุรกิจประกันภัยไทย

2527 - 2529, 2532 -2534 นำยกสมำคม

สมำคมประกันวินำศภัย

2540 - 2544, 2548 - 2550
2. นำยพนัส ธีรวณิชย์กุล

63 - เศรษฐศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

0.028879*

1 ม.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมกำรและประธำนคณะผู้บริหำร

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

ประธำนคณะผู้บริหำร

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

กรรมกำรและประธำนคณะผู้บริหำร

- บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

1 ม.ค. 2559 - ปัจจุบนั

(แต่งตั้งมีผลเมือ่ วันที่ 1 มกรำคม 2559)

- ประกำศนียบัตรหลักสูตร Director Certification

2554 - 2558

Program (DCP) รุน่ ที่ 129/2553

22 เม.ย. 2554 - ปัจจุบนั กรรมกำร

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบนั กรรมกำรธรรมำภิบำล

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

* นับรวมหุ้นผู้ทเี่ กี่ยวข้องตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มำตรำ 258

2553 - 2558

ผู้อำนวยกำรใหญ่

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

2550 - 2552

ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

2544 - 2550

ผู้อำนวยกำร ฝ่ำยรับประกันภัย

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
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ชือ่ - สกุล / ตำแหน่ง
3. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนำถรัตน
ผู้อำนวยกำรใหญ่
(แต่งตั้งมีผลเมือ่ วันที่ 1 มกรำคม 2559)
และผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ

4. นำยอำนนท์ วังวสุ

อำยุ
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
(ปี)
52 -Doctor of Organization Development and
Transformation, Cebu Doctors' University, Philippines
- ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำจิตวิทยำอุตสำหกรรม
และองค์กำร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- M.S. (Insurance), University of Hartford, U.S.A.
- Diploma of Financial Service (General Insurance),
ANZIIF (Senior Associate), Australia
- Certificate, The Columbia Senior Executive Program,
Columbia, University, USA
61 - นิติศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

สัดส่วนกำรถือหุ้น
ในบริษัท (%)
ช่วงเวลำ/ปี
0.004333
1 ม.ค.2559 - ปัจจุบนั
เม.ย. 2555 - 2558
2552 - มี.ค.2557
และ ต.ต.2558 - ปัจจุบนั
2550 - 2558
2554 - เม.ย. 2555
2549 - 2550
2548 - 2552
2545- 2549
2543 - 2545
0.045698*
เม.ย.2555 - ปัจจุบนั

ผู้อำนวยกำร ธุรกิจลูกค้ำรำยย่อย
ผู้อำนวยกำร ฝ่ำยกำรตลำดและสื่อสำรองค์กำร
ผู้จัดกำรอำวุโส ส่วนธุรกิจลูกค้ำตรงรำยย่อย
ผู้จัดกำรอำวุโส ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผู้จัดกำร ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ผู้ชว่ ยผู้จัดกำร ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ผู้ชว่ ยผู้อำนวยกำรใหญ่

บมจ. กรุงเทพประกันภัย
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
บมจ. กรุงเทพประกันภัย

ผู้อำนวยกำร ฝ่ำยสินไหมทดแทน

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

ผู้อำนวยกำร ฝ่ำยสินไหมทดแทนยำนยนต์

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

2543 - ปัจจุบนั

ผู้อำนวยกำร ฝ่ำยกฎหมำย

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

2556 - ปัจจุบนั

นำยกสมำคมประกันวินำศภัย

สมำคมประกันวินำศภัย

เลขำธิกำร

สมำคมประกันวินำศภัย

ประธำนกรรมกำร

บจ. กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ

รองประธำนกรรมกำร

บจ. กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ

ประธำนกรรมกำร

บจ.ไทยอินชัวเรอส์ดำต้ำเนท

ผู้ชว่ ยผู้อำนวยกำรใหญ่

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

2550 - ปัจจุบนั

ผู้อำนวยกำร ธุรกิจนำยหน้ำ

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

2548 - 2550

ผู้จัดกำรอำวุโส ส่วนนำยหน้ำ

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

2544 - 2548

ผู้จัดกำร ส่วนนำยหน้ำ

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

2537 - 2544

ผู้จัดกำร ฝ่ำยประกันภัยเบ็ดเตล็ด

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

เลขำนุกำรบริษัท

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

ผู้อำนวยกำร ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

ผู้ชว่ ยผู้อำนวยกำรใหญ่

2553 - ปัจจุบนั

และผู้อำนวยกำร ฝ่ำยกฎหมำย

และ 2546-2548

และผู้อำนวยกำรฝ่ำยสินไหมทดแทน

2549 - 2555

2552 - 2555
2558 - ปัจจุบนั
2541 - 2558
2558 - ปัจจุบนั
5. นำยสุพัฒน์ อยูค่ งพันธุ์
ผู้ชว่ ยผู้อำนวยกำรใหญ่
และผู้อำนวยกำร ธุรกิจนำยหน้ำ

58 - บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรตลำด)

0.054766*

มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
- Associate of the Insurance Institute of New Zealand
(NZII), New Zealand

6. นำงศรีจิตรำ ประโมจนีย์

58 - บัญชีบณ
ั ฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ผู้อำนวยกำร ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

- M.B.A. University of North Texas, U.S.A.

และเลขำนุกำรบริษัท

- ประกำศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program

(แต่งตั้งมีผลเมือ่ วันที่ 1 มิถุนำยน 2558)

0.000526

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชือ่ หน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ผู้อำนวยกำรใหญ่
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
ผู้อำนวยกำร ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
บมจ. กรุงเทพประกันภัย

เม.ย.2555 - ปัจจุบนั

มิ.ย. 2558 - ปัจจุบนั
2549 - ปัจจุบนั

(CSP) รุน่ ที่ 61/2558
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
- ประกำศนียบัตรหลักสูตร Effective Minute Taking (EMT)
รุน่ ที่ 31/2558 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
- ประกำศนียบัตรหลักสูตร Board Reporting
Program (BRP) รุน่ ที่ 19/2559
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

* นับรวมหุ้นผู้ทเี่ กี่ยวข้องตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มำตรำ 258
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ชือ่ - สกุล / ตำแหน่ง
7. นำยจักรกริช ชีวนันทพรชัย
ผู้อำนวยกำร ธุรกิจสถำบันกำรเงิน

8. นำงสำวพิมพ์ใจ เลื่อมรุง่
ผู้อำนวยกำร ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล

อำยุ
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
(ปี)
56 - สถิติศำสตรบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

สัดส่วนกำรถือหุ้น
ในบริษัท (%)
-

59 - กำรศึกษำบัณฑิต มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- บริหำรธุรกิจบัณฑิต มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
- รัฐประศำสนศำสตร์มหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ประกำศนียบัตรหลักสูตร Role of Compensation
Committee (RCC)
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
60 - นิเทศศำสตรบัณฑิต (กำรประชำสัมพันธ์)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- Mini M.B.A มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
60 - รัฐศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- Associate of the Insurance Institute of New Zealand (NZII)
, New Zealand

0.013633

11. นำยเลิศ วงศ์ชยั
ผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยสินไหมทดแทนยำนยนต์

60 - บริหำรธุรกิจบัณฑิต มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

0.001499

12. นำงสำวปวีณำ จูชวน
ผู้อำนวยกำร ฝ่ำยธุรกิจลูกค้ำองค์กร
(แต่งตั้งมีผลเมือ่ วันที่ 1 มกรำคม 2559)

46 - บริหำรธุรกิจบัณฑิต (ประกันวินำศภัย)
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
- Master of Science (Insurance and Risk
Management), Cass Business School,City University,
, London, England
- Diploma in Insurance, The Chartered Insurance Institute
(CII)
- Mini MBA - ศูนย์นวัตกรรมทำงธุรกิจ คณะบริหำรธุรกิจ
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
39

9. นำยสุชำติ จิรำยุวัฒน์
ผู้อำนวยกำร
ธุรกิจสำขำและกำรร่วนทุน
10. นำยอำรีย์ วันแอเลำะ
ผู้อำนวยกำร ธุรกิจตัวแทน

13. นำยชวำล โสภณพนิช
ผู้อำนวยกำร ฝ่ำยธุรกิจลูกค้ำรำยย่อย
(แต่งตั้งมีผลเมือ่ วันที่ 1 มกรำคม 2559)
นำยสำธิต ลิปตะสิริ
(เกษียณอำยุ มีผลเมือ่ วันที่ 1 มกรำคม 2559)
นำยณัฐดนัย พรชัยสิริอรุณ
(ลำออก มีผลเมือ่ วันที่ 29 ตุลำคม 2558)

0.003189

-

0.411553

ช่วงเวลำ/ปี
ต.ค.2558 - ปัจจุบนั
2550 - ก.ย.2558
2544 - 2550
2541 - 2544
ส.ค.2553 - ปัจจุบนั
2550 - ก.ค.2553
2538 - 2550

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชือ่ หน่วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ผู้อำนวยกำร ธุรกิจสถำบันกำรเงิน
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
ผู้อำนวยกำร ธุรกิจลูกค้ำองค์กร
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
ผู้จัดกำร ส่วนลูกค้ำตรง
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
ผู้จัดกำร ฝ่ำยสินไหมทดแทน
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
ผู้อำนวยกำร ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ผู้จัดกำรอำวุโส ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ผู้จัดกำร ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
บมจ. กรุงเทพประกันภัย

ส.ค.2553 - ปัจจุบนั
2549 - 2553

ผู้อำนวยกำร ธุรกิจสำขำและกำรร่วนทุน
ผู้จัดกำรภำคสำยลูกค้ำธุรกิจรำยกลำงและปลีก
ต่ำงจังหวัด
ต.ค.2558 - ปัจจุบนั
ผู้อำนวยกำร ธุรกิจตัวแทน
2550 - ก.ย.2558
ผู้อำนวยกำร ธุรกิจสถำบันกำรเงิน
2549 - 2550
ผู้จัดกำรอำวุโส ส่วนตัวแทน
2548 - 2549
ผู้จัดกำรอำวุโส ส่วนสถำบันกำรเงิน
2544 - 2548
ผู้จัดกำร ส่วนสถำบันกำรเงิน
2538 - 2544
ผู้จัดกำร ฝ่ำยกำรตลำด
ก.พ. 2556 - ปัจจุบนั
ผู้อำนวยกำร ฝ่ำยสินไหมทดแทนยำนยนต์
2552 - 2555
ผู้จัดกำรอำวุโส บริกำรอุบตั ิเหตุยำนยนต์
2550 - 2552
ผู้จัดกำรอำวุโส ประเมินรำคำสินไหมทดแทนยำนยนต์
2545 - 2550
ผู้จัดกำรส่วนสนับสนุนสินไหมทดแทนยำนยนต์
2538 - 2544
ผู้จัดกำรส่วนสินไหมทดแทนยำนยนต์
1 ม.ค. 2559 - ปัจจุบนั ผู้อำนวยกำร ธุรกิจลูกค้ำองค์กำร
พ.ย. 2556 - 2558
ผู้จัดกำรอำวุโส ธุรกิจลูกค้ำองค์กร
ต.ค. 2553 - ต.ค. 2556 ผู้จัดกำร ธุรกิจลูกค้ำองค์กร

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)

1 ม.ค. 2559 - ปัจจุบนั ผู้อำนวยกำร ธุรกิจลูกค้ำรำยย่อย
มี.ค 2557 - 2558
ผู้จัดกำร สำนักกรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่
2555 - มี.ค. 2557 ผู้จัดกำร ธุรกิจลูกค้ำรำยย่อย

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่ อย
-ไม่มี -
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแล
การปฏิบัติงาน
ตามโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ได้กาหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งอยู่ภายใต้การ
กากับดูแลของนายวิเชียร โมลีวรรณ โดยหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีรายละเอียดและ
คุณสมบัติดังนี้
นายวิเชียร โมลีวรรณ
หน่วยงาน
สานักตรวจสอบ (Internal Audit Office)
ตาแหน่ง
ผู้จัดการอาวุโส*
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์การทางาน
 ผู้จัดการอาวุโสสานักตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
(1 ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน)
 ผู้จัดการสานักตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
พ.ค. – ธ.ค. 2558
 ผู้จัดการสานักกากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ บมจ. กรุงเทพ
ประกันภัย ปี 2557 – พ.ค. 2558
 Head of Compliance and Enterprise Risk Management
บมจ. กรุงเทพประกันภัย ปี 2550 - 2557
การอบรมและดูงาน
 Anti-Corruption The Practical Guide
 Integrated Risk Management & Strategy
 กลยุทธ์การลงทุนสาหรับธุรกิจประกันภัย
 GRC : Governance Risk Compliance
* หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได้ปรับเลื่อนตาแหน่งนายวิเชียร โมลีวรรณ จาก
ตาแหน่งผู้จัดการสานักตรวจสอบ เป็น ผู้จัดการอาวุโสสานักตรวจสอบ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2559
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รายละเอียดหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
นางสาวอุมาพร หวลบุตตา
หน่วยงาน

สานักกากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( Compliance Office )

ตาแหน่ง

ผู้จัดการ

คุณวุฒิการศึกษา
 บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษทางคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
 Certified Professional Internal Auditor (CPIA)
ประสบการณ์การทางาน
 ผู้จัดการสานักกากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ





บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2558 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2558 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการส่วนตรวจสอบปฏิบัติการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2557 - 2558
Head of Operations Audit บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2550 - 2557
ผู้ช่วยผู้จัดการสานักตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2547 - 2549

การอบรมและดูงาน







Governance as a driving force for business sustainability
Risk Oversight : High Priority Of the Board
KPI KRI และ KCI กับการบริหารความเสี่ยง
Risk & Capital Management
การบริหารความเสี่ยงองค์กร
กลยุทธ์การลงทุนสาหรับธุรกิจประกันภัย
หน้า 163

56-1-58

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกีย่ วกับการประเมินราคาทรัพย์ สิน
บริษั ท ฯ ไม่ ไ ด้มี ก ารท ารายการระหว่างกั นที่ เกี่ ย วข้องกั บการซื้ อขายทรั พ ย์ สินอัน ต้องมีก าร
ประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทฯ และไม่ได้มีการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินอันต้องแจ้งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2558
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เอกสารแนบ 5 อืน่ ๆ
1. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. รายงานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
4. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระจานวน 3 ท่าน โดยมี นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาว พจนีย์ ธนวรานิช และ นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารง
ตาแหน่ง 3 ปี
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมร่วมกับกรรมการและเลขานุการบริษั ท
กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้จัดการอาวุโสสานักตรวจสอบ รวม 4
ครั้ง และ ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่ว มประชุมด้วย รวม 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. การสอบทานรายงานการเงินของบริษัทฯ พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส
และรายงานทางการเงินประจาปีของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้ มั่นใจว่ารายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทาขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง รวมทั้งการติดตามผลเพื่อเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ
2. การดูแลระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ และการปฏิบัติตามข้ อกาหนดของกฎหมาย
พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบของสานักตรวจสอบประจาปี 2558 การสอบ
ทานรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติงานของสานัก
ตรวจสอบเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
แก่ฝ่ายบริหารในการติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่สาคัญตามรายงานการตรวจสอบ เพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
3. การดูแลไม่ ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ พิจารณาสอบทานรายการระหว่างบริษัทฯ
และบุคคลที่ เกี่ย วโยงกั นซึ่งอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและเป็นรายการจริงในการดาเนินธุรกิจปกติไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ
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4. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณาและนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ และ/หรือ นางสาวสมใจ
คุณปสุต และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ แห่งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2558
โดยมีค่าตอบแทน 2,010,000 บาท
5. การปฏิ บั ติ หน้ า ที่อื่น ๆ ดูแ ลและให้ ข้อแนะนาแก่ ฝ่ ายบริ หารในด้า นการบริห ารจัด การ
เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและคานอานาจอย่างเหมาะสม การบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจมี
ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

นอกจากนี้ยังได้สอบทานแบบ

ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั น ก่อนที่จะจัดส่งให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริตพิจารณามีมติให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รายการที่เกี่ยว
โยงกันเป็นรายการปกติทางการค้า มีการปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง รายงานทางการเงินทาขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอตามมาตรฐานบัญชี
และมีระบบการกากับดูแลกิจการที่น่าเชื่อถือ

(นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีหน้าที่ในการดูแลสัดส่วน จานวน องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการให้เหมาะสมกับองค์กร และพิจารณาสรรหาบุคลากรเพื่อทดแทนกรรมการ ประธาน
คณะผู้บริหาร และผู้อานวยการใหญ่ ในกรณีครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่นๆ รวมทั้งกาหนดนโยบาย
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของคณะกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร และผู้อานวยการใหญ่ให้
เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนดูแลแผนการสืบทอดตาแหน่งของประธานคณะ
ผู้บริหาร และผู้อานวยการใหญ่ เนื่องด้วยการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพมาดารงตาแหน่งที่สาคัญของ
บริษัท ฯ จะช่ วยผลัก ดันให้วิสัยทั ศน์และนโยบายเป็นไปอย่ างมีประสิทธิภ าพ รวมทั้งการก าหนด
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างแรงจูงใจในการงานให้เกิดประสิทธิผล ดังนั้น ในปี 2558
จึงได้สรรหากรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา เพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน เพื่อความสมดุลในการตัดสินใจ
รวมทั้งได้เห็นชอบให้ปรับตาแหน่งประธานคณะะผู้บริหาร และผู้ อานวยการใหญ่ โดยการสรรหาจาก
บุคลากรภายใน
คณะกรรมการก าหนดค่ า ตอบแทนและสรรหาได้ปฏิบั ติหน้า ที่ตามที่ไ ด้รั บมอบหมายอย่ า ง
รอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล โดยพิจารณาค่าตอบแทนจากปัจจัยภายในและภายนอกเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายของบริษัทที่กาหนดไว้ ดังนั้น การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2558 ได้รับการ
ปรับเพิ่มขึ้นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จากวงเงิน 9,000,000 บาท เป็น 12,500,000 บาท ในปี 2558
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและ
สรรหามีการประชุม 3 ครั้ง และได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนผู้บริหารไว้ในรายงาน
ประจาปีฉบับนีเ้ พื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ

(นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์)
ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
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รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับหลักธรรมาภิบาลเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเล็งเห็นว่า
ระบบธรรมาภิ บ าลเป็ นการบริห ารจัดการองค์ ก รอย่ างโปร่ งใส ถู ก ต้อ ง เป็น ธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงดาเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมและแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการของ
บริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วน
ได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นาไปสู่การสร้างความเจริญก้าวหน้าในเชิงธุรกิจ ที่ก้าวไปพร้อมกับการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
แลการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
จานวน 3 ท่าน ทาหน้าที่ เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ตรวจสอบการกากับดูแล การปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ของ ASEAN
Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)
ในปี 2558 คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้จัดให้มีการประชุม เพื่อติดตามการดาเนินงานด้านการ
กากับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยสรุปสาระสาคัญ ได้ดังนี้
1. พิจารณาทบทวนและเห็นชอบ ให้ปรับปรุงนโยบายการกากับดูแ ลกิจการให้มีความทันสมัย
และเป็นสากล เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากรายงาน Corporate Governance Assessment
Report ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ASEAN
Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)
2. พิจารณาทบทวนจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการกาหนด
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด สาหรับ กรรมการ
ผู้บ ริห าร พนัก งาน และการอบรมความรู้ เรื่ องจรรยาบรรณในการด าเนิน ธุร กิ จของบริ ษั ท ฯ ให้ แ ก่
พนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ
3. พิจารณาผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง โดยได้ทบทวนนโยบายบริหารความ
เสี่ยง เพื่อจัดส่งให้สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงได้
พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร การสอบทานข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในระบบ
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า การอบรมความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงาน และ
จัดทาการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
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4. พิจารณาผลการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ข้อเสนอแนะ
ในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกากับดูแลกิจการที่ดี
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และควรให้การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์สู่
สาธารณชนต่อไป
ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดาเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างจริงจัง ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากองค์กร
ต่าง ๆ ดังนี้
1. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) ได้ประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยบริษัทฯ ได้รับผลคะแนน 100 คะแนนเต็ม อยู่ในระดับ “ดี
เยี่ยม”
2. สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) ส ารวจการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การของ
บริษัทจดทะเบียนไทย โดยบริษัทฯ ได้รับผลคะแนนเฉลี่ย 86% อยู่ในระดับ “ดีมาก”
คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานให้บริษัทฯ มีหลักการกากับดูแลกิจการเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากลต่อไป

(นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์)
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ
บริษัทกรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบ
การเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการ
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทารวมทั้งมีการ
เปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ฯ จัดให้มีและดารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้
มั่นใจอย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน ป้องกันการทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติ การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือที่อาจมี
ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ รวมทั้ ง มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและกฏระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ฯ
อย่ า งสม่ าเสมอ ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ ป รากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัท ฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับ
ที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสาคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายชัย โสภณพนิช)
ประธานกรรมการ
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